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Nia XX-a kaj apudaj kongresoj
Ni esperas, ke granda nombro da esperantistoj trovos 

eblecon veturi al nia XX-a Kongreso en Antverpeno kaj 
faciligos, la taskon de la tre vigla loka komitato per aliĝo 
frua (vidu pagon 1 1 2 ).

Laborkunsidoj pritraktos Esperanton en Radio kaj en 

Universitatoj, someruniversitato temos pri Maro kaj Navi
gacio. Kunprenu jurnalistajn aŭ almenaŭ mendojn de 
raporto por iu gazeto !

Ankaŭ estas rekomendinde ke ĉiu profitu la vojaĝon 
por helpi nian aferon partoprenante, laŭ siaj konvinkoj, 
al du tre gravaj kongresoj, okazontaj tute apude. I uj 

post Antverpeno Katolikoj havos internacian kongreson 

en Esperanto en I  ilburg, 12 — 15 Aŭgusto.
Estas urĝa sopiro de la Katolikaj esperantistoj refor

tigi sian organizon kaj plivastigi la uzon de nia lingvo en 
la internacia katolika vivado, en gia gazetaro, en ĝiaj 
junulaj societoj k.t.p. ĉiu Katolika samideano klopodu 
veturi tien por renkonti samreligianojn de aliaj landoj kaj 
frue mendu sian kongreskarton (unu dolaro) ĉe S-ro Ver

speek, Broekhovensche Weg 100, Tilburg (Nederlando).
Antaŭ Antverpeno okazos en Hago la interreligia kon

greso por paco kun Esperanto kiel sola traduklingvo. Ci 
e-tos grava manifestacio por forigi antaŭjuĝojn inter 
homoj diversgentaj kiel deziris ĝin nia Majstro Zamenhof. 
Kredeble ĉeestos la fama hinda pensulo Gandhi. Se la 
uzo de Esperanto sukcesos, tio estos granda propagando 
tra la tutmonda gazetaro. Estas devo de ĉiu, kiu povas

kaj emaa, ke li eligu jam de nun ĉe S-ino Isbrŭcker, 
32, Oostduinlaan, Hago, kaj mendu loĝejon. Kongres
karto kostas unu dolaron kaj kvinonon (3 guldenoj, sea 
svisaj frankoj per poŝtĉekkonto Isbrŭcker, Hago 10866),

De Antverpeno al Hago estas nur du horoj en lapida 
vagonaro, al Tilbuig ne multe pli. Ni kore esperas ke 

multaj kombine.: unu aŭ la alian kun Ia partopreno ai 
nia XX-a, Junuloj ne forgesu la kongreson de la junular
movado por la paco en Ouimet, kie ankaŭ Esperanto 
e-tos uzata.

La esperantistaj laboristoj kunvenos ĉi-tiun jaron en

Goteborg en Svedujo la 14-19 Aŭgusto kaj dum la du 

poetaj tagoj 18 kaj 19 okazos en sama urbo intersindi

kata konferenco kun Esperanto kiel sola traduklingvo por 
diskuti pri alilanda korespondado, intersango de meti-

I  ^  f
vojagasocioj, somerlernejoj, k.t.p. 

LI gi povos veni tre utiliaj rezultatoj por montri la uzadon 
de Esperanto al multaj sindikataj sekretarioj, kiuj ankoraŭ 
gis nun ne volas kompreni ĝian grandegan signifon por 
internaciaj kunvenoj kaj ciuspeca) interŝanĝoj.

Se ĉiuj faros dan eblon, multe da bona kaj utila laboro 
estos farata dum tiu-ĉi somero. Nia lingvo eatas neŭtrala 
kaj utila al ĉiuj internaciaj klopodoj. Ni kore deziras ke 
per multnombra partopreno en Huj diversaj kongresoj ni 
pruvu kiel efike kaj sukcese ĝi funkcias se oni nur provas. 
Do iru, vidu kaj venku, kaj antaŭ ĉio, aliĝu.

Edmond Privat.
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□ S O C I A  V I V O □
Kiel efikas libroj

de Liang-ĉu-vaj.

E>:tas konata tiu anekdoto pri la persa rego, deziranta

•tudi la Historion de la homaro por pli bone regi sian 

landon. Laŭ la rusa verkisto-scienculo Nikolao Rubakin, 

aŭtoroj kaj bibliotekistoj devus unue koni la Historion de 

la libroj antaŭ ol verki aŭ disdoni literaturon.

Efikeco de libro ne dependas nur de ĝi mem, sed 

ankaŭ de la leganto, eĉ en tre granda proporcio. Por 

kalkuli gian efektivan kaj veran valoron, necesas konsi

deri tion. I* akte tiu valoro variaa kun ĉiu leganto. Unu 

estas tre bentema, alia imagema, tria volema, kvara

intelektema kaj abstraktema.

I iu lasta kategorio de legantoj estas certe la plej mal

ofta. Bildoplena .stilo certe pli allogas ol abstrakta. 

Necesas memori, ke homoj legas plej ofte vespere, kiam 

lacaj. Kompreni raciajn pripensojn senkolore esprimit

ajn, tio postulas penon. Cerbo laca ne toleras tion. Pli 

volonte ĝi enkaptas ideojn prezentitajn per konkretaj 
bildoj.

Tion ja scias jam de longe reklamistoj kaj propagan

distoj iom spertaj. Pri la familio de la granda gazetar- 

posedanto Lord Rothermere, en Anglujo, oni rakontas 

legendan interparolon. Fondinte la sensacian Jurnalon 

Daily Mail, le patro diris : « Jen mi kreis gazeton por la 

homoj, kiuj ne scias pensi. — Nu, mi faros eĉ pli bone, 

respondis Ia filo ; mi fondos Jurnalon por tiuj, kiuj ne 

scias legi. » Kaj Ii kreis ĉiutagan ilustritan.

I .a sukceso de kinematografo kontraŭ teatro atestas la 

samon. Utilas do bone kompreni sian publikon kaj 

Ĉiajn cirkonstancojn por verki librojn ne nur sukcesajn, 

sed utilajn en instrua kaj eduka senco.

Se temus nur pri sukceso, estus ja facile simple res

pondi al la plej primitivaj bestaj instinktoj de 1’homaro. 

Tion ja faras certaj literaturaj « komercistoj » celantaj 

nenion alian ol gajni kiom eble plej da mono.

Sed, kiam la celo estas popoledukado, tiam necesas 

utiligi Ia disvastigatajn ecojn de la homoj por ilin helpi 

al guo kaj profito de la libro. Por ke ili komprenu, 

estas devige ilin kompreni mem. Tion asertas Nikolao 

Rubakin pledanta por sia ŝatata scienco bibliopsikologia : 

la psikologio de la libro.

Ni vivas en epoko de « testoj » aŭ psikologiaj mezur

iloj. Cie oni nun mezuras ĉion : laboristojn por raciigo 

de la laboro, lernantojn por « profesia orientado », esper- 

anto-kursanojn por kompara eksperimentado. Kial oni 

ne « mezurus » legantojn ? Tion faras Rubakin kaj liaj 

disciploj en diverslandaj bibliotekoj.

lli enketas, ili statistikas. Ili respondigas al demand

aroj. Iom post iom ili sukcesas mezuri la u efikecon » 

de la diversaj verkoj. Ofte tre frapaj estas la rezultatoj. 

Ilin ekkonante, multaj aŭtoroj perdus iluziojn. Aliaj 

regajnus eble pli da kuraĝo. '

« Sed kial entrepreni tian klopodadon ? » demandos 

iuj. « Cu ne sufiĉus rigardi la ciferon de 1’eldonoj ? » 

Jes, se temus pri la celo komerca. Sed ne tion interesas 

la bibliopsikologoj. Kion ili celas, tio estas mezuri, ne 

la vendon, sed la efikon, la gradon de kompreno kaj 

profito el la libroj.

jam levas la sultrojn aristokrataj artistoj. « Fi ! Vera 

artisto ne malaltigas al tiaj zorgoj. Sin mem li enblovas en 

sian verkadon kaj neniel interesigas en la demando, ĉu kaj 

kiel tio impresas legantojn. »

Nu, la fakto estas, ke tiam la sola taŭga leganto estas 

nur li mem. Ciufoje, kiam iu alia legas lian verkon, Ia 

legita verko farigas kombinajo inter du personecoj : lia 

kaj tiu de la leganto. Forkuri el tiu fakto estas neeble.

I ial la scienco rekomendita de Nikolao Rubakin estas 

neevitebla se oni deziras koni ankaŭ tiun parton de la 

realeco. Cis nun literaturo studis antaŭ ĉio la produkt

adon de la verkoj kaj eĉ funde ekzamenis la kaŭzojn kaj 

cirkonstancojn de tiu produktado. Sed la efikon oni plej 

ofte ignoris. Kial ? Fakte ĝi estas la pli grava parto.

Kongreso Kalendaro

Aŭstria : Baden, Majo, 27 — 28.

Belga : Bruselo. Junio, IO (Cen. kunveno).
Brita : Nevvcastle, Majo, 28 — 28.
Bulgara : Vraca, Aŭgusto ?

ĈeKoslovaka: Teplice-Teplitz, Majo, 26 — 28.
Dana : Odense, Majo, 27.
Estona : Rakvere, Aprilo, 9 — IO.
Finna : Helsinki, Aprilo, 8 .
Franca : Lyon, Majo, 27.
Germana : Potsdam, Majo, 27.
Hispana : Sevilla, Septembro, 5 — 9.

Interreligia Paca : Hago, Julio, 31 — Aŭgusto, 2. 
Kataluna : Vinaroc, Septembro, 5 — 9.

Katolika IK U E : Tilburg, Aŭgusto, 12—  15.
I ac-movada Junulara konferenco de gvidantoj : Ommer,

Nederl., Aŭgusto, 12 —  29.
P ola : Krakow, Majo, 27 — 28.

Sennacieca Asocio Tutmonda : Goteborg, Aŭg. 14 — 19.
Socialist-religia : Le Locle, Aŭgusto, 24__26.
Sudslava : Srem. Mitrovica, Junio, 29— 31.
Universala Kongreso : Antverpeno, Aŭgusto, 3 — 11.
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EL NATURO K A J SCIENCOJ
■

C io n m an ĝ an to
Ekaperis ia 2-an de Novembro de la pasinta jaro, sur 

la estrado de la Instituto por esplori nutrajojn en Tokio, 
strangulo sin nomanta Masaĵi Kumagae. Farmisto 37 
jara el Mijagi provinco. Li kunportis diversajn bestojn, 
ekz. raŭpo, serpento, talpo, miriapodo, lukano, kanta
rido, k.a (tiun lastan oni konsideras fatale venena al la, 
homa vivo).

Sub la prezido de D-ro I akahira kaj ĉeesto de la 
estro D-ro Saeki kaj granda auskultantaro li paroladis pri 
sia 17-jara studo pri manĝaĵoj, dum kiu li jam provis pli 
ol 1,600 specojn de bestoj, kreskajoj kaj mineraloj, el 
kiuj 46 estas rigardataj venenaj,

Li diras interalie, ke li komencis provmanĝi en 1911, 
kiam li estis 19-jara, tiajn bestojn kiel : araneo, libelo, 
akrido, talpo, rato, serpento, k.a.

Komence la odoro kaj suko m alagrablis lin, sed iom 
post iom li alkutimigis. Ambaŭ, bestoj kaj kreskajoj 
estas, li opinias, sendanĝeraj kiam oni manĝas ilin je ilia 
plena viveco. Bestojn li manĝas 2 tagojn malfreŝaj.

Li neniam spertis venenigon malgraŭ ke li jam manĝis 
tiom da rekonitaj danĝeraĵoj.

Li tiam elprenas helikon el vitra botelo kaj ekmordas 
ĝin kune kun la selo. « Kian guston ĝi havas ? Volu 
klarigi al la aŭdantaro », diras la estro. « Iom astringa », 
respondas li mallonge. Poste li provas fruktojn de ilicio. 
« Estas konata fakto, ke la ilicio esta.* venena kreskajo, 
anoncas la estro, sed ĝin nun manĝas S-ro Kumagae ».

La estro maltrankvila tamen atentigas lin, ke li ne 
manĝu multe.

« Trankvii igu, mi petas »,respondas li kaj post macado
li jam englutas.

Poste li provis nigran grandan aianeon. « La araneo 
eatas plej bongusta kiam ĝi portas ovojn printempe », li 
diras. Poste sekvas unu post alia psikodo, lacerto, kaj 
fatale venenaj bufo kaj kantarido.

Macante andesiton Ii diras, ke fresa andesito gustum- 
iĝas kiel biskvito.

P oste li prenas blankan muson kaj macas gin de la 
kapo kaj englutas la tutaĵon. « El 1,600 specoj da prova- 
Joj la muso apartenas al la plej bongustaj ». Estias do 
domage, ke ĉitiun bongustaĵon la homo lasas monopoli, 
per la kato. Nepre venos Ia tempo, kiam la homo de
prenos tiun privilegion de la kato por nutri sin per la 
muso ». (Ekrido).

Poste li manĝas serpenton de la kapo kaj konstatas, 
ke la kapo estas ĝenerale pli bongusta, ol la ceteraj partoj, 
kaj freŝaj ostoj estas sufiĉe molaj. Serpento el kampo 
estas pli bongusta, ol tiu loĝanta apud urbo, ĉar tiu lasta 
estas iom amara. Por unufoja manĝado li kutime prenas 
nur unu serpenton.

Provinte plie kelke da insektoj kaj kreskajoj li pro
klamas sian deziron, ke kiam ajn li mortus venenigita per 
provmanĝado, lia kadavro estu dissekcita por la bono de 
la scienco kaj ke certa tempolimo depost la morto de sia 
maljuna patrino li volonte oferos laŭbezone eĉ viva sian 
korpon, por ke li tiamaniere povu senkulpigi sin por la 
animoj de sennombraj vivaĵoj, kiujn li mortigis por manĝi.

Fine li konkludas sian paroladon kiel jene :

Abundaj estas naturaj manĝaĵoj ĉie en la mondo, 
per kiuj la homoj povas nutri sin pli sanige, ol per arte-
f ar i taj luksaj manĝaĵoj. De tiu vidpunkto ne necesas 
plendi pri manko de nutrajoj kaj kreskado de Ia hom- 
nombro. La studoj de naturaj nutrajoj do solvos la de
mandon de naskokontrolo kaj ankaŭ de interpopolaj mal
pacoj, kies kaŭzo estas nenio, ol konkuro por vivado.

La redaktoro de Ia gazeto « Gendai » konatiginta lin 
al Ia Instituto aldone rimarkas : *

Antaŭ ol komenci provmanĝadon li estia ne tre forta, 
sed ĉu pro sia longedaŭra provado, laŭ la testamento de 
la patro, por eltrovi novajn nutrajojn por Ia bono de la 
homaro, ĉu pro severa prizorgado pri sia higieno — Ii 
ankoraŭ restas fraŭlo — li fariĝis mirinde sana kaj forta, 
tiom forta, ke li iam daurigis sian farmistan laboron mal
dormante 8 tagnoktojn. Nur unufoje li prenas ĉiutage 
tre simplan ordinaran mangon kaj dormas malpli ol 4 ho
rojn ĉiunokte, kaj tiu kutimo rimarkeble helpas, li diras, 
al lia sano.

El japana gazeto « Gendai »,

tradukis K. TakahaSl, Shizuoka.

(Noto de la Red.). —  Akridoj estis normala mangano de an 

tikvaj egiptanoj kiel montras pentrajoj sur Niaj monumentoj 

Sankta Joano sin nutris en dezerto per akridoj kaj karoboj, kiel 

diras Evangelio. Afrikaj indigenoj large uzas akridojn kiel nutra

jon sub diversa! formoj. Europaj vojagantoj rakontas ke preparita 

akrido gustas kiel migdal-kuko. Francoj mangas helikojn kaj ra

nojn (kruro jn). Ciganoj manĝas laŭokaze erinacojn, hakante ilin 

en fairo argilkovritajn en formo de bulo. Oni konis en Rum anio 

fraŭlmon kiu alkutim igis de sia infaneco m a ngi (kiel f r a n d a jn )  
vivantajn raŭpojn, kiujn l i  trovis tre bongustaj.

V ortoj

Akrido: Heuschrecke. sauterelle, grasshopper, caval
iere. «jaranĉa, konik, kuzneĉik, prusik. —  nde

ste : ŝtonaĵo vulkandevena. —  Heliko: gardena mo
lusko kun spirala selkonko (ne nuda, kiu estas nomata 
limako), Schnecke, escargot, slug, chiocciola, ulitka,

!avw* T  y ici°  a ŭ .“ steJanizo » • Sternata, badiane, anis 
e-oile, sikimi, spica frukto de arbo magnoliaca. —
Kantarido : Molkorpa skarabeto forte odoranta, kies ve
neno vezikigis. Cantharis, spanische Fliege, ŝpanskaja 
muĥa. — Libelo : Gracia kvarflugila insekto kun longa 
korpo, Wasserjungfer, demoiselle, dragon-fly, strekoza, 
vilin konjic. —  Lukano : Arba skarabo kun gran
daj kornoj, kiel ĉe cervo, Hirschkafer, cerf-volant, 
siag-beetle, rogac, zuk-olenj, jelenec. —  Miriapodo : 
Multpieda artikulo, Tausendfŭsser, mille-pieds, milliped, 
tyseĉenozka, stonoga (a milpiedulo »). — Psikodo: 
Granda insekto simila ai kulego, el genro de tipuloidoj.
—  Ta/po ; Subtere vivanta mambesto, Maulwurf, taupe, 
mole, krot, krtica.

Kun la nuna numero estas sendata la

IN T E R S A T A  BULTENO, N-ro I
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Paĝo el Rabelais

Kiel iuj registaranoj de la reĝo Pikrokolo lin metis en

grandan danĝeron per tro urgo konsilo.

K ra n coi* babela!» (1495-1653) unue monaho kaj i K» te kuracisto kaj 
•denculo e»ti» (taja humoristo kaj unu el la fondintoj de la franca 
proso. Tiu rakonto enui traduko de «apitro XXXIII el (iaricantua 
Beto Pikrokolo koleran kontreo najbara pacema refro <JrandKOU«iei' 
kaj l&raH Min forkonnili al milito Filozofe kaj bonhumore ironia»* 
Kahelaj* kontraj militemaj retaj flatantoj.

^telinte la kukojn, aperis antaŭ Pikrokolo la dukoj de 

Menuail, grafo Spadulo kaj kapitano Sterkulo kaj diris 

al li : u Mosto, hodiaŭ ni igos vin la plej feliĉa, la plej 

kavalira princo iam estinta en la mondo depost la morto 

de Aleksandro Makedona !

— Kovru, kovru vian kapon, diris Pikrokolo.

— Grandan dankon, Mosto, diris ili ; ni faras nian de

von. Jen la rimedo : Vi lasu ĉi-tie unu kapitanon por 

gardado, kun bandeto da viroj, por sirmi la lokon, kiu 

sajnas al ni sufiĉe fortika, ĉu pro naturo, ĉu pro la 

muregoj konstruitaj laŭ via eltrovo. Vian armeon dis

partigu duope, kiel vi mem tro bone scias. Unu parto 

iros ataki tiun Grandgousier kaj liajn homojn. Per ĝi li 

tuj estos facile venkita. Tie vi trovos monon en amasoj, 

ĉar la malnoblulo havas kontantan sumon. Malnoblulo, 

ni diras, ĉar nobla princo neniam posedas eĉ heleron.

I rezorumi estas kutimo de malnoblulo.

La cetera parto vojaĝos al Onys, Sanktonge, Angomois 

kaj Gaskonio : kune Perigot, Medok, kaj Elanes. Sen 

rezisto vi prenos urbojn, kastelojn kaj fo rtika jn . En 

Bayonne, St. Jean de Luk kaj Fontarabio vi kaptos ĉiujn 

ŝipojn kaj bordirante al Galico kaj Portugalio, vi rabos 

ĉiujn marlokojn ĝis Lisbono, kie vi ricevos helpon de tuta 

maristaro necesa al venkulo. Per korp* de Dio ! Hispa

nujo kapitulacos, ĉar estas nur dormuloj tie. Vi trapasos 

la Sibilan markolon kaj tie starigos du kolonojn, pli bele

gajn ol la Herkulesaj, je eterna memorigo de via nomo, 

kaj estos nomata ĉi-tiu markolo la « Pikrokola Maro ».

Post paso de la Maro Pikrokolo, jen Ruĝabarbo sin 

igas jam vin sklavo.

— Mi, di:is I ikrokolo. lin prenos je kompato.

— Bone, diris ili. nur se li lasas sin bapti. Tiam ata

kos vi la reĝlandojn de Tumao, Hippes. Algero, Bon, Ko

ron .brave la tutan Barbaran. Preterpasante retenos en via 

mano Majorkon, Minorkon, Sardenion, Korsikon kaj ce

teraj insulojn de la maro Ligura kaj Baleara. Bordirante 

maldekstre vi regos la tutan Gahijon Narbonan, Proven

con kaj Alobrogojn, Genova, Firenze, Luques kaj plaĉ'

al Dio Romon. La kompatinda sinjor’ papo jam ekmortas

pro timo.

— Honorparole, diris Pikrokolo, mi ne kisos jam lian 

pantoflon.

— Kaptinte ltalujon, jen Napoli, Kalabrio, Apulo kaj 

Sicilio, ĉiuj plene rabitaj kaj Mak’ insulo kune. Mi ja sa

ldus vidi ĉu la ŝerckavaliroj iam Rodesaj provus reziston

al vi !

— Mi irus, diris Pikrokolo, tre volonte al Lorette.

— Nenio, diris ili, nenio ; vi iros revenante. Poste n. 

prenos Kandion, Cipron, Rodezon. insulojn Cikladajn kaj 

alvojaĝos Moreon. Ni ĝin jam tenas. Sankta Prenulo ! 

Dio gardu Jerusalemon ! eĉ sultano ne kompareblas al via 

potenco.

—  Mi diris li, konstruigos la Templon de Salomono ?

— Ne jam. diris ili ; atentu momenteton. Ne estu tiel 

subita en viaj entreprenoj, ĉu  vi scias kion rekomendis 

Okta vian-Aŭgusto? Festina lente. Decas unue posedi: 

Azion Minoran, Kurion, Likion, Pamfilon, Glicion, Li

dlon, Frigion, Mizion, Betunon, Ĥarazion, Satalion, Sa- 

maragion, Kastamena, Luga, Savasta. ĝis Eŭfrato.

- ĉ u  ni vidos, diris Pikrokolo. Babilonon kaj la Mon

ton Sinai ?

— Vi ja ne bezonas, ili diris, por la nuna momento, 

ĉu  ne sufiĉe lacige, ke ni jam traveturis la Maron Hirka- 

nan, transrajdis ambaŭ Armeniojn kaj la tri Arabiojn ?

— En vero, li diris, ni freneziĝos. Ho kompatinduloj !

—  Kion ? ili diris.

— Kion ni trinkos en tiuj dezertoj ? ĉar Julian- 

Aŭgusto kaj lia tuta armeo tie mortis pro soifo, kiel oni 

rakontas.

— Ni, diris ili, jam ordonis pri ĉio. Trans la Maro 

Siria, vi ja ricevos naŭ mil dek kvar grandajn ŝipojn, ŝar- 

ĝitajn je la plej bonaj vinoj en la mondo ; ili alvenas al 

Jaffa. Tie trovigas dudek ducent mil kameloj kaj mil 

sescent elefantoj, kiujn vi kaptis en ĉaso enirante Libion, 

rame vi kaptas la tutan karavanon al Meko. ĉu  ili ne ha

vigis al vi la vinon en sufiĉo ?

— Bone, li diris, sed ni ne trinkis freŝe.

— Per virto ne de fiŝeto, ili diris, bravulo, venkinto, 

pretendanto kaj sopiranto al tutmonda imperio ne povas 

ciam havi komforton. Dion vi laŭdu ke jam alvenis vi 

kaj viaj homoj, sane kaj tute, ĝis la rivero de I’ tigro.

— Sed. li diris, kion faras dumtempe tiu parto de nia- 

armeo kiu venkas la malnoblan fuŝan Grandgousier ?

— Ili ne haltas, diras ili ; ni tuj ilin renkontos. Ili jam 

prenis por vi Bretonujon, Normandion, Flandrujon, Hay- 

nault, Brabant, Artoys, Holandon, Seelandon : ili trans

pasis la Rejnon sur la ventro de la Svisoj kaj parto el ili 

jam venkis Luksemburgon, Lorenon, ĉampanion, Savojon
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gis Lyon, kie ili trovis viajn regimentojn revenintajn el la 

maraj venkoj ĉe Mediteraneo. Tiam ili kunvenis en Bohe- 

mujo, rabinte ŝvabion, Vurtembergon, Bavarujon, Aŭs- 

tTion, Moravion kaj Stinon. Poste ili kune almilitis fiere 

Lubekon, Norvegion, Svedujon, Dacion, Gotion, Groen

landon kaj insulojn ĝis Maro Glacia. Tion farinte ili ven

kis Cikadojn, Skotlandon, Anglujon kaj Irlandon. De 

tie, vojaĝante trans la maro sablara kaj Sarmatoj, venkis 

kaj subigis Prusujon, Polujon, Litovujon, Ruslandon, Va- 

lakion, Transsilvanjon, Hungarujon. Bulgarujon, Turkujon 

kaj estas jam en Konstantinoplo.

— Ni iru, diri® Pikrokolo, ilin retrovi kiel eble plej frue, 

ĉar mi volas esti ankaŭ imperiestro de Trebizondo. Cu 

ni ne mortigos ĉiujn tiujn hundojn malkredanajn ?

— Diablo, ili diris, kion alian ni faros ? kaj vi disdonos 

iliajn bienojn kaj terojn al tiuj, kiuj vin servis honeste.

— Racio, li diris, postulas tion. Estas nur juste. Mi 

donas al vi Karmanion, Sirion kaj tutan Palestinon.

— Ho, diris ili, via Mosto estas bonanima. Grandan 

dankon. Dio vin igu ĉiam plej prospera ! »

Tie ĉeestis ankaŭ unu maljuna ^entilhomo, elprovita en 

diversaj okazoj kaj vera spertulo pri milito, laŭnome Eĉe- 

fron. Aŭdinte tiujn babiladojn, li diris : —  « Mi tre timas, 

ke tiu tuta entrepreno estos simila je la farso pri la poto 

de lakto, el kiu riĉiĝis iu ŝuisto en revo ; poste rompigis 

la poto kaj li ne havis eĉ el kio tagmanĝi. Kia estos la 

fino de tiom da laboroj kaj veturoj >

— Ci estos, diris Pikrokolo, ke ni reveninte ripozo® en 

komforto.

Al tio rebatis Eĉefron : <• kaj se hazarde vi neniam re

venus ? Car la vojaĝo estas longa kaj dangera. Cu ne 

plibone, ke ni ripozu nun evitante tiujn riskojn ?

— Ho, diris Spadulo, jen bela revulo ! Ni kasiĝu ĉe 

la kameno kaj tie kun la sinjorinoj pasigu nian vivon kaj 

tempon almetante perlojn al fadenoj aŭ «pinante kiel Sar- 

danapalo. Kiu ne riskas aventuron havas nek ĉevalon, 

nek mulon, tion diras Salomono.

— Kiu tro aventuras, rebatis Eĉefron, perdas ĉevalon 

kaj mulon, tion respondis Malkon.

— Sufiĉe ! diris Pikrokolo, ni transiru. Mi nur timas 

tiujn diablajn regimentojn de Grandgousier. Dum ni raj

dos en Mezopotamio, se ili atakas nian voston, kia ri

medo ?

— Tre bona, dirus Sterkulo, bela trinkmoneto, kiun vi 

sendos al Moskovanoj, tuj alkampigos al vi por momento 

kvarcent kvindek mil elitajn batalantojn. Ho se vi sen

dos min tien kiel leŭtenanton vian, mi jam mortigos la 

tutan bandon ! Mi mordu, batu, frapu, kaptu, buĉu, sen- 

kompatu !

— Al batalo, al batalo, diris Pikrokolo, urĝu, rapidu ! 

kaj kiu min amas, tiu min sekvu ! »

Traduki» Edm. Pr.

La Pafejo kaj la tombaro
de Charles Baudelaire.

Je la oido al la tombaro. Drinkejo.

<« Jen strangeta anoncŝildo, —  diris al si la prome

nanto, —  sed ja taŭga por soifigi ! Certe, la mastro de 

tiu drinkejo satas Horacon kaj la poetojn Epikuridajn. 

Eble li kona* eĉ la profundan subtilon de 1’antikvaj Egip

tanoj, por kiuj ne ekzistis bona festeno sen skeleto, aŭ sen 

ia emblemo pri la mallongo de 1’vivo. »

Kaj li eniris, trinkis glason da biero kontraŭ la tom

boj, kaj fumis malrapide cigaron. Poste, pro kaprico li 

malsupreniris en tiun tombejon, kie la herbo estis tiel alta 

kaj tiel alloga, kaj kie regis tiom riĉa suno.

Fakte, la lumo kaj la varmo tie furiozis, kaj kvazaŭe 

la suno ebria sin tute ruladis sur tapiso de splendaj floroj, 

grasigitaj de la detruigo. Ega susurado de vivo plenigis 

la aeron, —  la vivo de I'treege etuloj, — tranĉata je regu

laj interspacoj per la krakado de 1’pafoj en proksima pa

fejo. kiuj eksplodis kiel korkoj de ĉampano en la zumado 

de kasita simfonio. ¥
Tiam, sub la suno kiu varmigis lian cerbon, kaj en la 

atmosfero de Tardaj parfumoj de la Morto, li aŭdis voĉon 

paroleti sub la tombo $ur kiu li sidis. Kaj tiu voĉo diris : 

« Malbenataj estu viaj celtabuloj kaj viaj karabenoj, mal- 

kvietemaj vivantoj, kiuj tiom malatentas la mortintojn kaj 

ilian dian ripozon ! Malbenata estu via ambicio, malbena

taj estu viaj fiplanoj, mortontaj «senpacienculoj, kiuj venas 

studi la arton mortigi apud la sanktejo de I'Morto ! Se vi 

scius, kiel la premio estas facile gajnebla, kiel la celo estas 

facile atingebla, kaj kiel ĉio estas nenio, krom la Morto, 

vi ne tiel lacigus vin, laboremaj vivantoj, kaj vi malpli ofte 

interrompus la dormon de tiuj, kiuj de longe trafis la ce

lon, la solan veran celon de la abomeninda vivo. »

E l la franca : P. Lobut.

M ia amo
Julio Baghy.

Entomba sento estas mia am', 

ne donas ĝojon, plendas nur, 

nek vivi ponas, nek formorti jam, 

fantomas ĝi post kripta mur’,

sed ĝia ve' libere flugas for 

trans barojn de la tomb’ al Vi 

kiel peteg' de almozula plor’, 

de ter’ direktas sin al D i’

kaj mia almozula amo jen 

ne tusas vian koron nun : 

silik’ fariĝis la iama gem’...

Vi turnis vin al —  nova Sun’.
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anhavo de plej rimarkindaj novaperintaj vorkoj.

Literaturo. —  Filozofio. — Lernolibroj.

Kun plezuro ni povas hodiaŭ paroli pri tri bonaj novaj 
verkoj en nia literaturo.

La unua originale verkita, estas « Dancu Marionetoj 
sub tiu titolo la aŭtoro Julio Baghy, kolektis dek pro
b o jn .  Le kiam birdo pasas, giajn flugilojn oni konscias, 
te  kiam poeto verkas proze, lia stilo restas artplena. Per 
tipaj pentrajoj, I, skizas apartajn trajtojn de rhom a animo. 
Jen lukta* inter si k on tratta j tendencoj, disciplino kaj kom
pato superstico kaj fatalismo ; jen la mizero estas la 

grundo, kie kreskas ne atenditaj altruistaj sentoj, jen post
militaj teruregaj au humoraj rememoroj. El la rakontoj 
Bli persone malpli Satas la alegoriojn, kie inspiro ne sajnas 
tiom natura, kiuj tro videble celas doni al la rakontaro 

unuecon, kiun gi ne hava»?, nek bezonas ; dume la aliaj.

P M u anCaj' i*81®8 diver*koloraĴ juveletoj. Inter ili, 
«Nur  Homo >> la sola vera novelo, malgraŭ la subtitolo :
Novelaro, de I libro estas komisanta romaneto, kie trom
pita^ edzo rekonas, ke pro la cirkonstancoj, prava estis Ia 
sangema edzino kaj ke li devas lasi sin, kvankam ankoraŭ 
amatan, al la rivalo. Kelkaj nebezonataj novaj vortoj aŭ 
preseraroj krimigitaj, ni «senhezite rajtas diri, ke tia libro
estus atentinda ne nur en nia verkaro, sed ankaŭ Ĉe ia riĉa 
nacilingva literaturo.

Ankaŭ originale verkita estas la ampleksa aventurro
mano Landoj de Fantazio de Teo Jung. ĉe tia ekster
k l a  multokaze mirrakonto, oni ne postulas specialan 
«ercadon al beletristiko ; se la prozo iras flue, senerare. 
Icaj tio eatas plene atingita, la leganto, kies spirito streĉiĝas 
al la ciam novaj perspektivoj, estas prave kontenta. Pres- 
kau tro riĉa ja estas la verko ; ne nur kun du amerikaj

aviadistoj ni malkovras, trans dezertego, ĉirkaŭatan de ĝis 
tiam netransireblaj montĉenoj, Ia fabelan landon de Ras- 
pazo kaj ekkonas gian amindan logantaron, sed plie, kun 
du Kaspianoj. ni reiras al la tiel fremdaj, por ili. landoj 
civilizitaj en Ameriko kaj Eŭropo ; tiel oni dubas Ĉu la 
titolo celas la nekonitan landon, aŭ la por ties enlandanoj, 
novan nian mondon, aŭ ambaŭ. Se kun tiu jam duobla 
historio k unigas du aŭ tri amintrigoj, se ne mankas ka

tastrofoj, insidoj, seniluziigoj kaj martiroj, vi konfesos, ke 
satanto al romanecaj aventuroj trovos ion por satigi sian 
soifon. Gejunuloj, en tiu aĝo kiam oni volonte englutas 
libregojn, kun speciala intereso vojaĝos spirite al Fanta
z i i ^  ; la aŭtoro pruvis sian inventeman imagon kaj sian 
lertecon en la uzo de nia lingvo.

i ^  itn?' C  ̂ k °mence menciataj verkoj, estas la ko
lekto de kvin numeroj : llustrita Biblioteko, aparte have
blaj, sed ankaŭ kunigitaj sub titolo : Oriento. Tiuj tra
dukoj au o rig ina la j estas bone verkitaj (sed ne gestikŭli 
por gesti) ; ili estas unue du rakontoj, unu antikva kaj unu 
moderna, pri la moroj de popoloj en insulo Javo ; poste 
moderna hina dramo, terura, sed kun portreto de altanima 
heroino ; plie emocia rakonto arangita laŭ la fama mal

nova hinda dramo : Sakuntala ; kaj fine du el la plej vivaj 
tabeloj el la konataj : Mil kaj unu noktoj. Bona elekto

*  O i
al ni flankojn de la Orienta Vivo aŭ 

animo. Se la postsekvonta} numeroj de la kolekto indas 
je ia unuaj, ni povos pri ili sincere gratuli la eldoninton.

Malpli ampleksaj estas la du jenaj brosuroj. Danco de 
skeletoj, kun tri drametoj tradukitaj el Ia Japana lingvo 
Iom strangaj por ni malgraŭ la korekta lingvo ; la aŭtoro 
celis, kiel en scenoj ludataj de speciala Pariza trupo : « Le 

Grand Guignol » (la granda pupo), elveki angoran time
gon ĉe la aŭdanto au leganto. Vienaj Legendoj, bele 
aldonita libreto, en kiu S-ro Mair esperantigis kvin meze
pokajn fabelajn rakontoj tiajn, pri kiuj la germana folkloro 
estas speciale riĉa.

#

Naturscienco, Mondkoncepto, Religio, estas filozofia
traktajo pri problemoj de longe studataj, ankoraŭ longe 
diskutotaj, ĉu  scienco kaj religio estas disdirektaj, ĉu 
scienculo nepre perdas kredon aŭ almenaŭ fariĝas agnos
tikulo. cu tuta naturo kaj evoluo eetas klarigeblaj sen re
velacio ? Aŭ ĉu, kontraŭe, scienco kaj kredo helpas unu 
alian, ĉu naturo sen kreanto kaj sen celo estas nekompre
nebla, cu dum nesufiĉa scio kreas ateistojn, vera funda 
scienco konfesa»? Dion ? Tiun duan tezon, per riĉa argu
mentaro kaj multaj citadoj defendas la libro de J. Reinke, 
profesoro ĉe universitato Kiel, tradukita esperante. Tute 
larĝidee, kaj neniel ofende por kiu estas nek kredanto 
nek katoliko, verkis la aŭtoro. Sed ĉar ofte kredo estas 
pli instinkta ol racia, eble lia serioza laborado ne sufiĉos 
por konverti multajn. Krom «sia faka valoro, la libro de
nove pruvas kiel, por malfacila filozofia rezonado, tut
bone servas nia lingvo.

Ĝin utiligas alicele, sed ankaŭ lerte, E. Izgur en la ver
keto Nur Volu kie, en dua eldono plibeligata per multaj 
bildoj, li energie vokas Ia tutmondan proletaron al tuja 
revolucio, al sovetigo de ĉiuj landoj, al neniigo de-patrioj, 
kapitalismo, burgaro, k.t.p.

^■ro Lippmann, la direktoro de la Gramatika Sekcio 
en la Akademio, verkis detalan studon pri la refleksiva 
pronomo en Esperanto. Prezentita kun la Akademia ra
porto ĉe Ia lasta kongreso, ĝi estas nun aparte represata ; 
gi estas modela klarigo pri unu delikata punkto de nia 

lingvo ; la regulo estigataj de I' praktiko montras tenden
con al plia precizeco en ĝi.

La germana lernolibro de D-ro Emil Pfeffer : Esper
anto in IO Unterrichtsstunden atingis trian eldonon. Bona 
enkonduko pri la lingvo kaj la movado, dulingvaj duliniaj 
ekzercoj, tre malkara prezo, enhavo bone arangita jen la 
kialoj de I’ sukceso.

En Jerusalemo, S-ro Ezra Cijon Melamed publikigis 
I ortaron .Esperantan-Hebrean, kun plena traduko de 
In ic ia la  klasika libro, gramatiko, kelkaj ekzercoj ; ĝi fa
ciligos la propagandon en hebree parolantaj regionoj.

Nova Korbaro Hungara-Esperanto de Leo Devay 
ekaperas ; unua parto, cenbsesdekpaĝa, iras de A  gis F. 
Estos do detala plenvortaro. La aŭtoron helpis S-roj Ka- 
locsay kaj Takacs. Nur sciantoj de 1’hungara lingvo po
vas jugi pri la boneco de libro, kiu elekstere sajnas serioze 
prilaborita.

S-ro Nordlund aperigas eldonaĵon al gramatiko por sve
doj, Prepositionerna i Esperanto en kiu ĉiu prepozicio 
estas vice klarigata per multaj ekzemploj, laŭ diverseco 
de I tradukoj, uzo kiel konjunkcio, kiel prefikso kiel ra
diko por kunmetitaj vortoj.

15 Marto 1928. n  e

E. Aisberg. RozmIuvy o radiu, popularni vysvetleni 
zakladŭ radiofonie. 19 x 13 cm., 106 p. (Eldonis) Vy-
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avii Nakladatelstvi « Orbis », Fochova frida 62, Praha. — 
Prezo : IO kĉ.

La « Babiladoj » el Internacia Radio Revuo, popularaj 
klarigoj pri la elementoj de radio, aperis en ĉeKa traduko 
en la plej disvastigita ĉeKa radiore vuo « Radiojoumal », 
kaj nun kunigitaj en libreto ; verketo unika laŭ enhavo, 
tradukita el Esperanto nun en kelkajn naciajn lingvojn. 
£ ia j multaj aludoj pri Esperanto en la teksto kaj la antaŭ
parolo atentigas la ĉeRan publikon pri nia lingvo.

LINGVAJ STUDOJ

Rudoif Unger. « Was muss der Kaufmann von der
Volkswirtschaft vvissen ? » 22,5 x 15 cm, 54 p. Verlag 
Organisator, A. G ., Zurich 6 . Prezo nemontrita.

Germanlingva broŝuro pri la estigo de Ia ekonomia 
scienco kaj historia superrigardo de la diversaj teorioj kaj 
skoloj. Flua stilo, klara disigo de la mateno distingas la 
verketon, kiu finas per kvinpaĝa resumo en Esperanto. 
Salutinda estus la eldono de tiu-ĉi verketo nur en Esper
anto.

N ovaj libroj

Fabiola. Rakonto pri la katakomboj. K a r d i n a l o  
W i s  e m a n ,  el la angla lingvo tradukis E. Ramo. 
Dua eldono reviziita de Em. Robert, 1928. Espero 
Katolika, 55, rue de Vaugirard, Paris, 440 paĝoj,
14 x 19 cm. Prezo : 30 fr. fr. (6 Germ. M.)

Esperanto Leer- en Leesboek, ten dienste van ondervvijs- 
inrichtingen voor Cursussen Zelfonderricht, door
W . W . v a n  A l p h e n ,  1928. Zutphen, 
W . J. Thieme & Cie (Nederlando). 148 pagoj.
15 x 23 cm. Prezo : ne notita.

Robinsona Kruso. Legolibro por geknaboj laŭ Campe,
kompilita de H. J. B u l t h u i s ,  L.K. 1928.
Zutphen, W . J. Thieme <Sc Cie (Nederlando).
128 paĝoj, 15 x 23 cm. Prezo, bind. FI. 1,95.

Grammatica delle lingua ausiliare Esperanta. G  i u- 
s e p p e  G i a n  i. Volume I. Morfologia, 1928. 
Torino, Luigi Grecchini, Via Fratelli-Calandra, 24-
26. 272 paĝoj, 14 x 20 cm. Prezo : IO L.

Einfiihrung in die deutsche Sprachlehre. Hilfsbuch zur 
Vorbereitung auf fremdsprachliche Kurse von G. 
S c h a t t a t .  Hartungsche Verlagsdruckerei, Ko
nigsberg i. Pr. 40 paĝoj, 14 x 22 cm.

Prezo : 0,75 Germ. Mk.

H  anska matka Liinsi-Europan ympari esperanton avulla. 
(Agrabla vojaĝo per Esperanto ĉirkaŭ la okcidenta 
Eŭropo). H. S a I o k a n n e I. 12 paĝoj, 14 
x 22 cm. Prezo : ne notita.

Internacia Foiro de Lyon. l-an Lundon de Marto 1928.
Prospekto kun ilustraĵoj, 16 paĝoj, 13 x 21 cm. 

Lyon a lnternacia Foiro. Reklama sorbpapero, 16 x 24.

Cu Esperanto, cu fremda lingvo ?
de Edmond Privat.

Ni jam ofte klarigis ĉi-tie ke lerno de Esperanto kaj 

«tudo de fremda lingvo devus havi tute malsamajn celojn. 

Fremda lingvo estas enkonduko al unu aparta popolo 

kaj al ĝia kulturo. Tiun rolon ne povas kaj ne emas 

anstataui Esperanto, kiu celas ebligi eksterlandan kom

prenon ĝeneralan kaj praktikan.

Ekzistas konstanta konfuzo inter tiuj diferencaj roloj. 

Kial ? ĉar fakte multaj homoj lernas fremdan lingvon 

n e por koni popolon aŭ gian kulturon, sed por ĝuste la 

sama celo, kiun havas Esperanto.

Kiel mondlingvoj venas unuarange Ia angla, poste la 

germana kaj franca, kaj kvare Esperanto se oni jugas laŭ 

vidpunkto kvanta, ne kvalita. Se oni ekzamenus la 

aferon laŭ la vidpunkto kvalita, tiam Esperanto ricevus 

la N-ron I anstataŭ N-ro 4.

Ni lasu for la okazojn uzi fremdan lingvon ĝuste kun 

ties popolo. Kiam, inter du interparolantoj, la lingvo 

estas fremda nur al unu, tiam la alia, starante sur firma 

tero, povas etendi savan brakon al la naĝanta baraktante.

Ni esploru nur ekzemplojn de vera internacia uzo : 

Franco kaj Germano interparolas angle. Ruso kaj Hungaro 

france, Italo kaj Japano germane. Kiel funkcias tiam la 

fremda helplingvo kompare kun Esperanto ? Malbone, 

eĉ tre malbone en la plej multaj okazoj. Kiel kompren

eblajn esceptojn ni forlasu ekzemple diplomatojn ambaŭ 

vivintajn eble dek jarojn en sama Parizo, Berlino aŭ 

Londono. Ele tiam la kvalito ne estas perfekta. Sed 

999 el mil ekzemploj estas tute aliaj. La homoj lernis la 

lingvon en ia lernejo aŭ eble per kelkmonata restado 

eksterlande.

La kvalito de la interparolo estas malalta : ĝeno, 

embaraso, timo je eraroj, ne ĝusta uzo de naciaj esprimoj, 

diferenco de elparolo (ĉefe grava en angla lingvo). Dum 

ambaŭ interparolas, regas ilin la lingvo uzata kun siaj tra

dicioj, apartajoj, idiomaĵoj, malregulaĵoj.

Se ili parolas Esperanton, la malo okazas: ili regas sian 
ilon kaj ne estas la sklavoj de la lingvo. Kontraŭe ilia

penso ordonas kaj alformigas konstante la necesajn espri

milojn. Ili vere sidas 6ur la seĝo kaj ne la seĝo sur ili. 

Jen la ĉefa kaj esenca diferenco.

La samon vi rimarkas en kongresoj aŭ en verkado de 

libroj aŭ artikoloj. Parolanto povas esti elokventa en 

Esperanto, malofte en fremda lingvo. Li tro timas ridet

ojn en la aŭdantaro kaj al li mankas la necesaj lingvaj 

riĉaĵoj. Ce fremda lingvo li ne povas, kiel en Esperanto, 

forgi la taŭgan esprimon per prefikso, sufikso aŭ kunmet

ado trafa. Li devas traserĉi sian memoron, serĉadi en la 

trezoraj tirkestoj de la fremda lingvo por trovi la gustan
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juvelon kreitan de longa tradicio kaj sole taŭgan por vesti 

la penseton alvenantan. Tio prenas tempon. Plej ofte 

Ia parolanto devas rezigni je tio en improvizado. Eri 

Esperanto li simple faras mem Ia necejan vorton. Tie 

estas la ĉarmo kaj la forteco de nia lingvo.

Ĝi donas al la individueco travideblan vestaron ĉiam

tuj fermeblan anstataŭ trudi komplikan memorigon je

vasta katalogo de ensrankaj vestajoj, devigataj de la tra
dicio, kio estas la carmo kaj la riĉeco de niaj naciaj 

lingvoj.

Pri la elparolo ne ekzistas tia diferenco, sed Esperanto 

kiel la itala lingvo havas nur 5 vokalojn dum la franca kaj 

angla havas kvin aŭ sesoble pli da ili, kio kaŭzas kvin aŭ 

sesoble pli da eblaj erariroj. Ankaŭ la regula akcento 

helpas.

Nun prenu la verkadon. La mondo bezonas efektivan 

helplingvon en kiu ĉiu jurnalisto, ĉiu scienculo, ĉiu pen

sulo povu tuj publikigi dajn ideojn rekte, ĉu  tio okazas 

per fremda lingvo ? Ne. Ekzistas ĉiam esceptoj, sed 

denove 999 el mil homoj — eĉ kleraj —  absolute ne kapa

blas verki libron aŭ artikolon en fremda lingvo sen helpo 

kaj korektado de spertulo el la koncerna lingvo.

Esperanto estas la sola disvantigita lingvo, krom la ge

patra, en kiu oni povas verki tuj, «en traduko aŭ korekto, 

por klarigi siajn ideojn al eksterlanda publiko. Tio estas 

gravega diferenco kaj devus ĉiam esti aludata kiam oni 

priparolas Esperanton.

m *
Universala Esperanto-Asocio

Centra O ficejo: 12 Bd. du Theatre, Genfcve, Svi*.

Oficiala Informilo

Jaro 1928, N-ro 7.

klektoj, —  La komitato de UEA elektis por la ofica periodo de

I. X I. 27— 31. X . 1930 : (Respondis 17 anoj el 22).

Prezidanton de U EA  : D-ron Edmond Privat kun 15 voĉoj.

Vicprezidanton de UEA : Johannes Karsch, Dresden, kun 15 vo

ĉoj.

Direktoron : Hans Jakob-Notz, kun 17 voĉoj.

Ci decidis kompletigi la nombron de l anoj elektinte konforme 

al art. 31 de I’ statuto S-ron Andreo Ce proponitan de I’ membraro 

de UEA en Rumana teritorio.

C i aprobis unuanime la proponon, ke la vicprezidanto alternu 

por ĉiu ofica periodo, tiel ke sinsekve ĉiu lando sendu sian reprezen

tanton.

C i decidis ke la komisionon formu estonte sep anoj ne tro 

dislokitaj por facile kunvenigi ilin okaze de bezono.

Elektoj kaj decidoj kolektitaj kaj kontrolitaj en Hradec-Krilov^,

Ceĥoslov., la 26-an de Aprilo 1928. v

O . Sklenika, 

e fd e le g ito  de UEA 

(Komisiita de 1’estraro).

Ne

17

20

16

Senvalora

I

I

I

Poia Teritorio. —  Jam  de jaroj ni klopodis starigi polan teritor

ion kun administra centro, malsamante la Centran Oficejon. Laŭ 

propono de ia Direktoro la Delegitoj en Polujo akceptis kreon de 

teritorio kun administra centro en Bialystoko. I li elektis ĉefdele- 

giton, S-ron Jakobo Sopiro, kaj la komisiono de U EA  aprobis tiun 

elekton.

Rezultato: Voĉdonrajtaj, 80 (D  kaj V D ). Respondis, 65.

Jes

1. Teritorio ............................. 47

2. Ĉefdelegito S-ro Sopiro . .  44

3. Teritoria Kaso ................... 48

Necesa p lim u lto : Duono de la respondinto j: 33.

Sekve la elekto validas. Informo pri la nova organizo estos 

sendata al ia tuta membraro en Polujo.

Sveda teritorio. —  La restado de S-ro Andreo Ce en Svedujo 

havis tre bonan influon ankaŭ por la aferoj de UEA . D ank ’ al lia 

iniciato la svedaj Delegitoj starigis teritorian organizon kun admi

nistra centro, laŭ la modelo ĉehoslovaka. Ili elektis kiel Ĉefdele- 

giton, S-ron Adolf Larson en Appelviken apud Stockholm (Adreso: 

Dromstigen 43). La Komisiono de UEA aprobis tiun elekton.

A lia  felica sekvo de la klopodo de S-ro Ce estas Ia elekto de 

novaj Delegitoj en Svedujo. T io estas despli salutinda pro tio, ke 

en tiu-ĉi lando ni nur pene progresis. Ni sincere dankas nian novan 

komitatanon pro lia valora kunhelpo jam ofte elprovita dum  tempo 

kiam S-ro Ce mem plenumis Ja funkcion de Ĉefdelegito en la Rumana 

teritorio.

Pro Sango en la redakta procedo de la nuna jarlibro Ja novaj 

delegitoj svedaj ne povis plu esti envicigitaj sen granda kosto kaj 

perdo de tempo. Ni sekve publikigas ilin nun kaj kune.

Novaj Delegitoj en Svedujo

Bjuv (Sved.. «kane). D.: S-ro Gostaf Telander, Frede», IU.
Bodafors (Sved., Sruajand). D .: S-ro Edvi» misson, Svensboda. 
Forshem (Sved., ViUitergfltland). D .: S-ro Gosta Wiren. «tudento. 
Frideta* (Sved. Halland). D .: S-ro O. Th. HenriksBon, fervojisto. 
Gamla (Sved., Smaland). D. : F-ino Sofia Lindberg, G. par Grans- 

hol in 8 A/Bol.
Glommerstrask (Sved. Lappland). D.: Sto K. A. Karleten, Harberg. 
Grangesberg (Sved., Dalarne). D. : S-ino Sigrid Wallenstrdm, in- 

■truiatino.
2uMnn?uJSv^- ' Smaland). D .: S-ro J. R. Llttner, Brahegatan, 14-15. 
HaMcsjOby (Sved., J&mtland). D. : 8-ro Knnt Erikson, laboristo. 
Hamma rti (Sved., Vernland). D.: S-ro Ebbe Lindor, studanto. 
HernOsand (Sved., Angermanland). D. : S-ro Conrad Wikhammar# 

kontorestro.
K umla (Sved., Narke). D.: S-ro Erik Carlan, Yxhult.
Lmkoping (Sved., G3«terg6tld.). D .: F-ino Anna Gylldorff. Kloster- 

K a t a n .  58. VD. : S-ro Hans A. Cott, 29, b. (Estgbtagatan. 
Lundsbrunn (Sved., Vestergŭtland). D. : S-ro E. V. Ahlin, Dalakvarn. 
Lyse (Sved Bohuslan). D .: S-ro S. J. Kuli, Kdllerdd.

(Sved., (EAtorgdtland). D .: S-ro Bron Karl Deistan), Stvrmans- 
f?atan, 13.

D .: S-ro J. A. H a lson , Smedberg. 
(Sved., Smaland). D. : S-ro Carl Viksten, Jarnvagrsiratan, 25. 

Nyn&shamn (Sved., Sddermanland). D.: S-ro Al^ot T. H. Blid. In
struisto.

Vŭstmanland). D. t S-ro A. O. Ehlin. Valla 8-a.
V P ' : S ‘ r o  Joel Sundberg, popolinstniistn. Mvre. 

S6dert&IJe (Sved., Sddermanland). D. : 8-ro Erik Grahn, Marielund.
Tii be rga (Sved., \ astmanland), D. : S-ro Efraim Linden, instruisto.

(sved., Modelpad.). D.: S-ro Gosta Lundkui«t, instruisto. Box 23.
U dde va I la (Sved.. Bohnslan). D.: S-ro E. V. R, Bahl, Sodergatan, 26. 

VD.: S-ro Emil Wassenius. bakisto.
Vmgaker {Sved.. Sodermanland). D.: 8-ro Hjolmar Kihlberg. in

struinto.

SANCOI :

Karistaj (Sved.. Vŭrmland). D .: S<ro Per \fze Afzelii»». C/o A. B. 
GSteborgs Bank.

Geneve. 2i Aprilo 1928. Hans Jakob, Direktoro de UEA.

J j

•
« i t

Samideanoj en malproksimaj landoj kiuj neniam aŭ mal

ofte aŭdas fremdan esperantiston paroli kun ili la ling

von, akiru la diskon —TRI=ERGON—  kun modelparolof 

de D-ro Edmond Privat.
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o TRA LA MONDO ESPERANTISTA

nuna tempo, la neegaleco de vivgajno ĝuste en landojEsperantistaj problemoj
v

La semajna gazeto
Kial UEA ne eldonas pli ofte sian gazeton ? Se ne 

semajne, tiam almenaŭ dusemajne ! Jen deziro de mult- - tu*on. 

aj amikoj kiun ni volonte plenumus se ekzistus certeco ma

tematika ke la afero funkcios finance. Ĝar ĉiam revenas

tiu-ci demando, ni provas klarigi la situacion tiel kiel ĝi 

estas.

Aperas nuntempe du semajnaj gazetoj : « Heroldo de 

Esperanto » la grandformata generala gazeto kaj « Sen

naciulo n la organo de SAT. Pri la unua oni scias 

ke gi ekzistas kun peno. La dua ŝuldas sian regulan 

aperon ĉefe al ia pli bona disciplino de I’klasbatalantaj 

®amĥnigvano5. Cetere, pri ĝia financa situacio nenio 

estas komunikata ekster internaj raportoj.

ĉu  semajna gazeto estas necesa ? Paradoksa de

mando, ĉu ne ? Rapida informilo certe estas salutinda.

Sekve la sola esp. gazeto semajna devus floradi. Ke ĝi

fakte ne prosperas, tio supozigas malfacilaĵojn apenaŭ 

konatajn.

Unue, la rapida komunikado : ĉu  efektive estas 

ĉiusemajne tiom da novadoj por konigi ? Simpla folium

ado de niaj gazetoj diras « ne ». Ke en tiu aŭ alia loko 

okazas kurso aŭ okazis festo ne estas tia mondskuanta 

novajo ; oni tro klopodan konvinki la esperantistojn an

stataŭ fari tion ĉe la varbota publiko laŭ moderna ma

niero, ekzemple eldonante nacilingvan periodaron grand

nombre laŭ tipo de I angla « Internationa! Language ».

Due, la propaganda efiko : Ci jam estas pli rajtigata, 

ĉar semajna periodaĵo impresas nekontesteble. Persono 

varbota al la lingvo tamen ankoraŭ ne estas abonanto.

Sekve la ŝanco akiri tian malgrandiĝas. La propagandan 

efikon do profitas unue la libristo, vendanta gramatikon.

Trie, la regula ligilo inter la esperantistoj : Kiu eatas 

iom sperta en la fako scias, ke la legopovo de la esper

antistoj estas limigita. La plimulto de 1’esperantistaro 

vivas tamen nacie, pro tio ke ĝi ricevas nacian period- 

aĵon aŭtomate per la grupo aŭ la enlanda organizajo.

Resumante ni konstatas kiom malforta estas la reala 

bazo de periodaĵo pli ofte aperanta. Tiuj faktoj valoras 

ankaŭ por la esp. revuoj monate aperantaj, kiuj senes

cepte vivas dank’ al cirkonstancoj flankaj, ofte ŝancelaj.

La ĉefaj kaŭzoj de tiu-ĉi fenomeno nun ne estas ĝuste 

la manko de abonantoj, sed la neebleco kunigi la plimult

on da ili en unu lando, sekve forigi gravan parton da ad

ministraj laboroj, la relative alta kosto de varbado, la 

senmezure granda nombro da eksigoj. Resume: Tro 

altaj varbkostoj, tro komplika maniero enkasigi, kaj en la

gravaj laŭ esp. vidpunkto.

Ni turnu nin al la financa situacio de esp. periodaĵo

semajna. La ebleco presigi u malkare » en lando kun

malsana mono estas for. La prezoj estas ĉie pli-malpli

samaj, kaj eblaj diferencoj ne influa»? konsiderinde la

Kalkulinte jam plurfoje ni venis al jena budĝeto :

Sumo Frk. svis. 

Redaktoro ; Salajro po monato, Frk. 500, jare
ĉirkaŭ ...............................................  Frk. 6,000
(Laboro: Redakti entute la gazeton, plenumi redak

cian korespondadon, rilati kun presejo, agentoj 

kaj kunlaboranto!, parton de adm. laboro supera 
9 1/2 h. potage.)

2. A dministrado : Por prizorgi 4,000 abonantojn
de semajna gazeto necesas unu oficistino
kun meza salajro de Frk. 225 monate . . 2,700
(Laboro: Librotenado, registrado de abonoj, ad

monado de nepagintoj, varbado de novaj, kores

pondado simpla, preparo de adresoj per m atino.)

3. Unu ĉambro : Luo, prizorgo, sen instaladoj kun
lumo, telefono, hejtado, k.t.p. Jare . . . .  600

#  -  -  -------- ------- - r —  n  -

9,300
Aldono pro ebla kalkuldiferenco .................  400

Frk. 9,700

4. Gazeto: 52 numeroj en granda formato. 45 cm.
alta, 30 cm. larĝa :
a j Presado : 4,000 ekz. Frk. 300,

52 numeroj ................................  15,600
b) Papero : Po numero 175 Kg. 

glata papero, po Kg. 0,60,
Frk 105 ......................................  5,400

c )  Kromkostoj : celulozo, kosto de 
ekspedo k.a. iom malpli ol IO %
T preskosto ................................  1,500

Gazeto : 52 numeroj ..................... 22,500

ĉ) Afranko : Supozante nur 3,500
ekz. sendotaj, unu ekspedo kost
us meze: (El centraj landoj),
Frk. 175,52 numeroj, ronde . . . .  9.100

------- 31.600
5. Materialo :

a) Maŝinoj pojare ......................... 600
(A d re s a t in o , skribmaSino.)

b) Oficeja bezonajo ..................... 400
c) Oficeja afranko (koresp.)........ 2,000

------- 3,000

Frk. 44,300

Ni atingas 44,300 Frk. da elspezoj, kaj povus altigi tion 

ĝis 45,000 Frk. Kiamaniere oni kovras tion. Simpla kal

kulo : 3,000 x 15,00 Frk =  Frk. 45,000. Praktike la

afero estas alia. Ni prenu abonon je proksimume 

Frk. 15,00 jare. Foriras 20 % por varbado do restas 

Frk. 12 por jara abono, ĉu 4,000 estas troveblaj ? Ni 

a s e r t a s  ke n e !  kaj tiu-ĉi aserto venas el sperto !
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La sola revuo esperantista kiu atingis gis nun tiun ciferon 

estas ESPERAN I O, kaj tion dank' al jenaj kondicoj :

I. Alpago de la manko per ĝia fondinto, Hector Hodler, 

lasinta kapitalon por tio ; 2 . favoraj prezoj por landoj 

kun neegala vivgajno aŭ «senvaloriginta mono ; 3. Ofi

cialeco de la gazeto de Asocio ; 4. La varbado de la 

Delegitoj, kiu laŭ graveco superas punkton I je 100 %.

La konkludo estas jena : Por longa tempo la semajna 

gazeto estos certa risko. Ci povus funkcii, se favora cir

konstanco (inflacio de I mono, malalteco de fundamentaj 
kostoj) forigas gravan eron el la budĝeto. Eĉ tiam resta»

la daŭra zorgo retrovi la saman nombron da abonantoj.

I iun fenomenon apertis ĉ i u j  eldonistoj de esp. revuoj, 
senescepte, ĉu  ni ĉagreniĝu pri tio ? Tute ne ! El la

centoj da nacilingvaj revuoj (ne-esp.) granda parto luk

tas simile kaj nur tute privilegiitaj « unuaranguloj » povas 

vivi el abonoj. Al tiuj revuoj helpas ankaŭ la anoncoj. 

Ni ilin ne konsideras en nia studo, ĉar ilia enspezo ĉe 

esp. revuo kompensiga ĉiam per la kosto de I’ laboro ; 

videbla profito n e estas kaj ne estos ! Finan kon

kludon pri tiu-ĉi problemo ni lasas al la legantaro ; se nia 

studo iom helpas klarigi situacion kaj forigi dubon, ĝi 

plenumis la celon.

H. / .

Esperanto-Muzeo en W ien
Ni ricevis Je S-ro Hugo Steiner Ui jenan alvokon pri temo 

diskutota dum la Antverpena Kongreso:

La favoro de la Aŭstria registaro por Esperanto pliigis. 
Latis fondita stata ekzamenkomisiono por Esp. ; permeso 
estas donita al la fervojoficistoj, portadi kiel solan insig
non dum dejoro la stelon ; en Wien kaj aliaj grandaj 
urboj policistoj estas signitaj per E.-Sudetoj.

ĉe eminentuloj en sciencaj, industriaj, politikaj kaj 
komercaj Esperanton trovis aprobon kaj simpation.

I iun bazon de generala favoro S-ro ĉefinspektoro 
Hugo Steiner, prezidanto de Aŭtria Esp.-Delegitaro, suk
cesis uzi por grava antaŭenpaŝo.

fondigis ĉirkaŭ li komitato por kreo de lnternacia 
Esperanto-Muzeo en Wien, sub stata protekto !

La muzeo havas Ia celon, kolekti kaj konservi la ma
terialon ligitan kun la movado de Esp. kaj de la lingvaj 
sistemoj kaj dokumente pruvi la disvastigon de nia lingvo 
en la diversaj landoj !

La evoluo de Lsp. en la lasta tempo tiom rapidigis, ke 
urĝas jam kolekti en unu centra ejo, alirebla kaj dispon
ebla por la tuta mondo, la maloftiĝantan kaj perdiĝantan 
materialon de la unuaj fazoj.

Neniu alia urbo estas tiel destinita por tia tasko kiel 
Wien ; ne nur geografie pro sia situo en la mezo de 
Eŭropo, sed ĉ e f e  k a j  a n t a ŭ  ĉ i o  p r o  l a  
f a v o r o  d e  l a  r e g i s t a r o  por nia afero. Jam 
gi disponigis al ni por ĉi tiu celo dignajn reprezentajn 
ejojn en la centro de Wien.

La kanceliero de Aŭstrio. D-ro ignaz Seipel, eniris en 
« Internacian Honoran Komitaton », al kiu apartenas 
krome pluraj ministroj kai altranguloj.

Jam trovigas riĉa kaj valora materialo por la muzeo ; 
por ke ĝi estu internacie kompletigata, ni turnas nin al

la tutmonda esperantistaro kun la peto pri morala kaj 

materia apogo. La intereso de ĉ i u  u n u o p a  l a n d o  
estas despli evidenta, ĉar la ekspozicio estas aranĝata I a ŭ 
I a n d o j .  Cio havas valoron por la muzeo, ĉu libroj, 
prospektoj, malnovaj gazetoj, flugfolioj fo tografa j, 
afiŝoj k.t.p. Vi povas d o n a c i  ilin al Muzeo aŭ 
p r u n t e d o n i .  Ni notos sur ĉiu donaco la nomon de 
I’ donacinto kaj sur objektoj pruntedonitaj « Propraĵo 
de... » Liston de la donacintoj ni publikigos.

ĉiujn sendaĵojn bonvolu direkti al « Int. Esperanto- 

Muzeo » Wien, I., Liebiggasse 5 kun duobla listo. Ni
kvitancos la akcepton.

Aliĝu kiel membro kun jarkotizo de almenaŭ I sv. fr. 
Vi ricevos membrokarton kaj guos diversajn avantaĝojn. 
Ni faros je jarfino membroliston kiun ĉiu rivecos, aldon
inta 20 sv. ctm. La monon sendu per respondkupono 
internaciaj aŭ de UEA, Aŭstrianoj en postmarkoj.

IEMW. sisteme kaj regule raportados pri siaj laboroj ! 
La oficiala malfermo okazos dum Wien-a Antaŭ

kongreso de XXI-a fino de Julio 1929.

%

K R O N I K O

Aŭstralio.

Melbourne. —  S-ro Pyke revenis de sia m om i vojago kaj raportis 

iam  lumbildoj pri la krongrestagoj en Danzig, la tagoj en BiaIystok 

kaj Varsovio, Rum ana Nacia Kongreso. Li dankeme parolis pri la 
mirrnda helpo de la delegitoj de U EA  ĉie kie li estis, en la 13 landoj 

trapasitaj. La australia gazetaro raportis pri tio.

Belgujo.

Antverpeno. —  La tieaj samideanoj ageme preparas ia proksa-
• i »  :  t  t

man universalan kongreson, kiu a n t a u v id is  kiel granda sukceso.

Mardon, la 6-an de M arto, komencigis la imua leciono de la dna 
k t s o  franclingva gvidata de S-ro Schrffer.

Sabaton, la 10-an, S-ro Prager el Bukarest rikoltis meritita!» 

aplaŭdojn pro sia sprita kaj interesa parolado pri la Rum ana bom

bu moro.

Lundon, la 12-an, » La Verda Stelo » amike akceptis S-ron Ren^ 

Chapron, advokato el Le Mans, k iun ĝi invitis en Antverpenon por 

fari franclingvo paroladon pri Esperanto antaŭ la Antverpenaj advo

katoj *

Sabaton, Ia 17-an, dua kostumbalo, bonege sukcesinta, kunigis 

multajn Esperantistojn. Premioj malavare donacitaj de kelkaj mem

broj de « La Verda Stelo » rekompencis la kostum itajn, ĉu bele, ĉm 

originale vestitaj.

Antverpeno. —  E n  « L a  V e r d a  S t e l o » .  Sabaton, la 

24-an de Marto, okazis Ia diplomdisdono al la laŭreatoj de la kursoj 

gviditaj de F-ino M. Jacobs, S-roj H . Vermuyten, J . Schiffer kaj 

G. Bastiaensen. Plej kontentiga estis la rezultato. Post la disdono 

de la  34 diplomoj kaj prem ioj, S-ro Jaumotte agrabligis la vesperon 

per tre interesa parolado ilustrita le lumbildoj pri sia libertempvojago 

en Ia valo de la Loire.

Sabaton, la 21-an, S-ro Hasegawa, el Sĉoul (Japanujo) vizitis Ia 

grupon, kie li paroladis pri sia lando kai sia lingvo. L i rikoltis ver

majn aplaŭdojn. S-ro Vermandere finigis la vesperon per lumbildoj 

de fotografadoj de Ia grupa vivo.

Sabaton, la 14-an de Aprilo okazis la Generala monata kunveno.

Bruĝo. —  Nova kurso malfermigis por 50 gelernantoj.
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Bruselo. —  La bonega propaganda laboro de la  Brusela grupo 

donis fruktojn : jus fondigis « Universitata Esperantista grupo » 

okaze de kies inaŭguracio n ia eminenta samedeano S-ro H. La Fon

taine, vicprezidanto de Ia Senato kaj Nobel' p a c p re m io  faris elok- 

vantan prelegon pri la Esperanto demando antaŭ 400 personoj-Novaj 

kursoj okazas en Ĉiuj partoj de la urbo ka*' antaŭurboj.

Gento. —  La tutmonde famkonata kvinjara florekspozicio (Flo- 

raJies » okazos la 21-a ĝis la 29^a de Apriko proksima.

Esperanto estas uzata por la eksterlanda propagando. Inform 

ojn oni petu ĉe la  UEA Delegito : S-ro Henri Petiau, 60. boulevard 

St-Ltevm, Gand (Gent).

S a n k ta j (kolao. —  La grupo sukcese propagandis inter ia ko

mercistoj kaj industriistoj por la  komercaj foiroj kiuj favoran 

Esperanton.

Braine-l’Alleud kaj Kortrijk fCourtraiI. —  Novaj grupoj ĵus fon

digis en tiuj urbetoj.

Ceĥosiovakujo.

denta (Hungarian Students Foreign A ftan* ' Committee), Budapest, 

IV . Cilvin-ter 2. I. elektis, kiel aparta esperantista referento 

S-ron Stud. fil. Jubo N lmethy. lli deziras rektan korespondon kun 

eksterlandaj studentorganizo) per Esperanto kaj intergangi student

ojn dum  libertempo per reciproka gastigado.

Komerc, akademia profesoro D-ro l*tv<Sn Laczer sukcese parolis 

pri Esperanto, kiel solvo de la mondlingva problemo, en la sciencaj 

parolserioj de la Teatro Urania. En dua prelego li klarigis la gra

matikon.

Debreczen. —  Kurso por universitatanoj.

\agyk6ros. —  Komencigis 3 kursoj, unu en Ia gimnazio.

Pics. —  Kurso 20 p. gvid. de F-ino Fiedler.

Svedujo.

Dum la paska semajno, S-ro Andreo ĉe  faris tri paroladojn 

kun lumbildoj en la suda parto de D a leka r la : en Starbo, Cubbo kaj 

Smediebacken. Ce la tri paroladoj Ceestis entute ĉ. 180 aŭskult

antoj. Ciuj admiris la belsonecon de la « artefarita » lingvo. K un 

venis la esperantista rondo de Gubbo, kaj S-ro Ce per konsiloj, 

anekdotoj kaj modela leciono multobligis la intereson de la membroj.

Bsp. klubo: Japana vespero. Ambasadoro japana kun Praha j

•V® I- *  X  * K  .  .  • •  ’  v  ^  h  4.  p *  V » *  t  •  * .  >.% ^  * J  .  ‘ i  .

'Proha. —  Esp. klubo araneis duan japanan vesperon.

Ceestis Ia japana ambasadoro, ekscelenco Nagata kun edzino.

—  Parolado pri Japanlando, de S-ro Sustr. kantoj de japanaj melodioj 

de F-ino RouzkovjS, deklamado el japana poezio riĉe plenigis la ves

peron. Salono plenega, vera intereso ĉe la gastoj.

Cilo.

Santiago. —  Fondigis Esp. L igo de Cilo. P re z .: D-ro Ju lio  Sal

azar Roijers; VP. : P-ro Luis Sepŭlveda Cuadra; Sekr.: S-roj 

M ario Fernandez Zegers, kap. Juan N. Bravo ; K as .: S-ro Juan 

Hico Ossa.

Hungarujo.

Budapest. —  En kunsido de prepara kom itato i *_

Kongreso de Esperanto faris paroladojn vicprezidanto de la Fremd

ultrafika L igo : D-ro Bĉla Tausz, direktoro de la Federacio Da

nuba: Andreo B£nlaky kaj Ia fama verkisto: Frederiko Karinthy. 

Eksministro Em il Nagy promesis persone partopreni. Prelegoj en 

Kuracista Kazino pri Esp. La Hungara Fremdulafera-komisiono ^ t u 

san! ideanoj: S-roj P itlik, Koutek, Austr. Bloch, F-ino Rouzkov i.

Turkujo.

Smyrna. —  S-ro Ali Ilham i, turka samideano, naskita en B u l

g a r io  kaj tie lerninta Esperanton, ek lo jis  en Turkujo kaj komem

cis propagandan la g ro n . Li sciigas per letero al la prezidanto de 

ia Bulgara Esperantista Asocio : « Antaŭ kelka tempo m i skribis 

al ‘vi el Smyma, ke m i agis tie por disvastigo de Esperanto. La 

turka junularo e^tas tre interesigita pri fa lingvo, kaj nun ekzemple 

en Konstantinoplo estas esperantista societo kaj estas malfermitaj 

tri kursoj de Esperanto... Nun mi sendas artikolon pri Esperanto 

al la jurnalo k Rehber » (turklingva jurnalo, aperanta en Sofia, 

Bulg .). Antaŭ kelkaj tagoj mi donis similan artikolon al konstan- 

tinoplaj jurnaloj. »

En Angora grupo da 30 bulgaraj laboristoj fervore lernas Esper

anton sub gvido de la kroata esperantisto Jozef AnSek (el Zagrebo, 

loganta nun en Angora). La kursanoj ligis sin kun la Bulgara 

Esperantista Asocio, mendis bul gari iii g vajn propagandilojn, lerni

lojn, vortarojn, k .t.p .

•I»



Genŝve. —  La novan katedron pri lingva historio de Esperanto 

en la teneva Universitato m a tu r is  Ja 19. Aprilo P-ro Victor Martin, 

ia Dekano de la Beletristika Fakultato, k iu  prezentis la komisiitan 

profesoron D-ron Privat antaŭ multnombra publiko kaj montris Ja 

sciencan intereson de otyektivaj studoj pri la vivo de nova lingvo.

Okazis tragedi-komika incidento, kelkm inuta, kiam bandeto da 

fanatikaj propagandistoj el antisemita grupo —  ne studentoj —  

provis interrompi subite per Rora protesto « pro la hebrea deveno 

k jj celo de Zamenhof ». Ilin tuj forpuŝis el la ĉambro la ĉeestantaj 

profesoroj el la diversaj fakultatoj kaj aparte indigne la fama scienc

ulo Claparĉde, konata amiko de nia lingvo.

Poste la kurso daŭris trankvile kaj tre sukcese.

Cin sekvas regule dudeko da studentoj kaj instruistoj interesitaj 

en lingvo-scienco. La atento de la gazetaro estis vekata kaj aperis 

pluraj simpataj artikoloj en svisaj ^urnaloj.

Le Locle. —  La Internacia Kongreso de religia! socialistoj —  

tangis daton —  gi okazos la 24. 25 kaj 26 Aŭgusto en Le Locle 

(Svislando), fe la franca landlimo, kun Esperanto kiel sola traduk

lingvo. Partoprenantoj e n s k r ib i^  ĉe F-ino Elisabeth Blaser, 

Temple I I ,  Le Locle (Neuch&tel). La loka grupo lernis Esperanton 

por akcepti fremdajn gastojn.

Franc lando . 25-a Esperantista Kongreso Franca.

TIk Js Majo 1928. —  La Franca Societo por Ia propagando 

de Esperanto okazigas sian ĉiujaran kongreson en Lyon sub patronado 

de ministro Ed. Herriot, de prefekto V a le to , de rektoro Gheusi kaj 

de senatano Justin Godart, honora membro de UEA. El la riĉa pro

gramo ni ĉerpas la jenon :

Vendredon. 25-an M ajo: Alveno, vizito de la urbo. Malfermo je 

la  20 h. 30.

Sabaton, 26-an Majo: Fakaj kunvenoj, ekzamenoj, vizito de la 

foira palaco, oficiala akcepto per la Urba administrado.

Dimancon, 27-an Majo: Kunveno de la S. F . p. P. E . raportoj, 

elektoj, proponoj, diversaj traktatoj. Bankedo en la salonoj Berrier 

kai Milliet, 31, place Bellecour. Ekskurso: Lundo 28 Majo en 

aŭtobusoj al la mezepoka civito P^rouges. —  Kompletigaj informoj : 

S-ro C. Pouchot, 7, rue de la M a r t in ie ,  Lyon L

Svislando. Katedro pri lingua historio de Esperanto.

Informa Bulteno n-ro 3 (Aldono)
Kotizo: 35 Belgojn. —  Por infanoj ne pli agaj ol 4 jaroj 5 Belg 

ojn. —  Por blinduloj la partopreno estas senpaga.

Fakaj kunsidoj: (sekvo)

Bankfako Esperanto-Asocio Tutm onda: Giintzelstrasse 31, Ber- 
lin-Wilmersdorf (Germanujo).

Komercistoj.: Aranganto: Antverpena Kom itato por intemacia 

komerca lingvo; delegito: S-ro Morris De Ketelaere, 25, Oosten- 
straat, Antverpeno

Kristanoj: A ra h a n to : S-ro Ch. A . Fairman, Binfield Road, 24, 

London S. W . 4 (Anglu jo), Sekretario de Kristana Eklezia Ligo 
Internacia.

Muzikistoj (kunveno kun artprogram o): A rangantino : F-ino 

Marie Havra n kova, Pod Ko* i reni 31, Prostejov (CeRoslovakuio).

Rotarianoj: A ranganto: S-ro Douglas P. Boatman, Sekretario 
kaj, Kasisto de Rotaria Esperanto - Amikaro, 39, Alexandra Street, 
South-end-on-Sea (Anglu jo).

Loĝado: Mendiloj por la logado estas sendataj. N i petas bal- 
daŭan alsendon kun la mono.

Kongrcsinsigno: N i ricevis dudekon da projektoj. Lasta temp
limo esta» la 15-a de Maio 1928.

Programo. — La organiza komitato an tav id as  kelkajn Sangojn

en la publik igita provizora programo. Pli malpi definitiva programo 
povos aperi en M ajo aŭ Junio.

Kongresa festeno: La kongresa festeno okazos en Bruselo, la 
H-an de Aŭgusto, je tagmezo.

La prezo estos: Bfr. 40 (Belgojn 8.00).

Postkongresa ekskurso en Belgujo: La partoprenontoj logos en 

Bruselo dum  5 tagoj (unua nokto : Ja 11-an de A ŭgusto), en ho

teloj antaŭ-mendotaj per la speciala mendito. T iu sistemo estas 

elektita, ĉar Belgujo ne estas tre granda, kaj oni povas facile reveturi 

Brusejon ĉiun vesperon. La partoprenantoj ricevos senpage 30 bel

ajn ilustritajn poŝtkartojn de Bruselo kun klariga teksto en Esper

anto. La programo de Ia postkongresa ekskurso estos komunikata 
per la proksima numero de B. E.

La prezoj estas proksimume:

Por la  fervojo en 2-a klaso: Bfr. 250 (Belgojn 50).

Por la fervojo an 3-a klaso : Bfr. 185 (Belgojn 37).

Tiuj sumoj enhavas parton por eventuala verturado en aŭtom o

biloj, ŝipoj, tramoj. Dekalkulo estos poste farata.

La partoprenantoj devas aldoni al Ia mendito du fotografadojn 
6 cm. altajn x 4 cm. tardan.

Oni povas mendi la 5 ta s m a n a jn  por 25 Belgoj (inkluzive 
taksoj kaj tr inkm ono ); trinkajoj aparte pagotaj.

Grava rim arko: Plenumo de la  mendoj, kiuj alvenos post la 
15-a de Julio ne estas garantiata.

Oficialaj kunvenoj: Pri ĉio kio koncernas la tagordon de la 

oficialaj kunvenoj oni bonvolu senpere skrib i al « Intemacia Centra 

Kom itato de la Esperanto-Movado », 12, boulevard du Theatre, 
Genfcve (Svislando).

Invito al organizacioj. —  Naciaj societoj. Ligoj, Grupoj, k.c., 

kiuj dezirus, ke iu aŭ alia institucio (komercaj ĉambroj, gravaj kor

poracioj urbestraroj, autoritato* gazetoj, k .t.p .) estu invitata nomi 

delegiton al la kongreso bonvolu sendi tuj detalojn a l I.C .K .

Loka Organiza Komitato, l i ,  K leine Hondstraat, Antverpeno.

LA ST H O RE

Jus antaŭ ol presigi tkan ĉi numeron de nia oficiala bulteno 

atingis nin la gojiga novajo, ke L ia Rega Moŝto A L B E R T O , Rego 

de la Belgoj, akceptis la A ltan Protektantecon de la 20-a Universala 
Kongreso de Esperanto.

Belga vizo. Gratea !  La nacianoj de la landoj kiuj bezonas la 

belgan vizon povos libere eniri en Belgujon, por ĉeesti la 20-an Kon

greson de Esperanto. Ce la landlimo ili devos m ontri sian provi

zoran kongreskarton, sur kiu ili estos antaŭe gluintai sian fotogra

fan portreton (prefere Ia saman kiel tiu  de siaj identecdokumentoj).

—  Ili do nepre ne prokrastu sendi sian aligitan, por ke la provizora 

kongreskarto atingu ilin gustatempe.

Teatreco: La Loka Kongresa Kom itato decidis organizi prezent

adon de « Hamleto », tragedion en kvin aktoj, de W . Shakespeare, 

tradukitan de D-ro L . L . Zamenhof.

LA U N A C IA  ST A T IST IK O  DE LA  A L IG IN T O J

Angtoj. 138, Aŭstraliano I, Aŭstroi 2, Belgoj 52, CeRoslovakoj 8 , 

Danoj 3, Danzigano I, Finlandano I, Francoj 32, Germanoj 54, H is

panoj 9, Irlandanoj 3, Italoj 5, Japano I, Kroatoj 4, Nederlandanoj 32, 

Perso I, Potoj 7, Saarteritorianoj 3, Skoto! 32, Svisoj 5, Usonanoj 6.
E n tu te : 400. Nacioj reprezentatoj: 22.

Samideanoj atigu al la

IN TER N A C IA  LIGO
(fondita en 1907»

A SO C IO  U N IV ERSA LA

por

ESPERA N T A  P R O P A G A N D O ,

K O R E SP O N D A D O  kaj K O LEK T A D O

kun membroj en 70 Ŝtatoj, precipe en Ameriko kaj en

Britaj Kolonioj.

Dumonata gazeto: « M O N D A  P O ST O  » 

aperanta en Svislando.
v  - r >  '- y  x '  w .  **>*•'- ' »  .  ^  .  t *  * • * *  « .- V  .  .  r  •  i .

Jara Kotizo por ln te r n a c ia  L igo kun abono je la 

i  M O N D A  PO ST O  » : 6 Svis. Frankoj.

Prezidanto: J. Harold Blackney,

Box 387, SAGINAVV, M ich., U .S .A .

Svis. Konsulo: Jean T ha ln^nn , F1SCHENTHAL (Kt. 

Zurich), kiu sendos al vi, laŭ via demando, prospekton

kun aligito.
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Esperanta Radio-programo

K un  helpo de la Komisiono por Radio - St;.tistiko’komisiita de I.C .K . 

kunmetita de J. J. Jungfer, Lindenstrasse, IO, Lŭbben N.-L, Germ.

D IM A N CO

08.00. —  Moskva, 1450 m . —  Kurso aŭ sciigoj kaj novadoj, 60 m in .

18.45. —  Konigsberg, 399,7 m. —  Danzig, 272,7 m ., 30 m . Esp.-

Kurso (eble kvaronan horon pli frue aŭ pli malfrue).
22.00. —  Leningrad. I COO m.

LUNDO

17.30. —  Kiev, 775 m.

18.30. —  Himnas, 2000 m . — P ar.: S-ro PaSkeviĉius. Parolado pri
diversaj temoj, 20 min.

18,50. —  Programo de la semajno, IO m.

21.40. — Celle, 204,1 m . —  P ar.: S-ro Reekman, 30 min. Esp.-

Kurso (eble duonan horon malfrue).

22.30. —  Moskva, 1450 m . —  Parolado pri diversaj temoj.

23.15. —  Bruselo, 508,5 m. —  P ar.: D-ro Kempeneers. Programo
de la semajno, 5 min.

23.30. —- Minsk, 950 aŭ 1170 m . —  Esp.-radio gazeto, 30 min.

M A R D O

19.10. —  Huizen, 1950 m. —  Par.: S-ro Heilker. Esp.-Kurso, 30 mi.

20.30. —  Lille, 286 m . —  Par.: S-ro Troita. Esp.-Kurso, 20 min.

20.40. —  Minsk, 950 aŭ 1170 m. —  Esp.-radio gazeto, 40 m in.
21.40. —  Falan, 357,1 m . —  30 m in. Esp.-instruado por progresintoj.

Uzata tekstlibro o Karlo », de Privat.
22.00. —  Lyon, 291,3 m . —  Esp.-Kurso, 30 m.

22.00. —  Leningrad, ICCO m.

M ER K RED O

17.10. —  Ĥarkov, 1700 m . —  Par.: S-ro FiHppov. Esp.-Kurso, 30 m.

20.00. —  Odessa, 975 aŭ 1000 m. —  Esp.-Kurso kaj informoj.

JAD DON

18.45. —  Viena, 517,2 m . —  Graz, Klagenfurt, Innsbruck Parolado

pri diversaj temoj, IO m in. P a r .: S-ro Sinita!.

20.00. —  Tallinn, 408 m . —  Informoj pri la kultura kaj ekonomia
vivo en Estonio.

20.15. — .Genkve, 760 m . —  Par.: D-ro Privat. Esp.-paroL-do kaj
kurso.

21.00. —  Paris, 458 m . —  Par.: D-ro Corret kaj P-ro Cart. Esp.-

Kurso, elementa kaj perfektiga, 30 m.

21.15. —  Paris, 1750 m. —  Par.: S-ro Delanoue. Esp.-parolado, 5 m.

V EN D RED O

16.00. —  Novosibirsko 1117 m . —  Par.: S-ro Petrov. Esp., diversaj
temoj alternigas kun kurso.

.17,10. —  Ĥarkov, 1700 m . —  P ar.: S-ro FiHppov. Esp.-Kurso, 30 m .

19.15. —  Stuttgart, 379,7 m . —  Freiburg, 577 m . —  Par.: D-ro Vogt.

Esp.-instruado ĉiun duan Vendredon, 30 m in.
19.45. —  Programo de la venonta semajno, IO m in.

19,50. —  Zurich, 588 m . —  IO m . Esp. tradukita artikolo pri svisa

industrio kaj trafiko. Homaranismaj libroj de svisaj ver

kistoj, ĉiun duan vendredon. P ar.: P-ro D-ro E . M ul
ler. Esperantoliteraturo, ĉiun kvaran Vendredon. Par.: 
R . Unger.

20.00. —  Zagreb-Agram, 310 m. —  P ar.: D-ro D . Maruzzi, 30 m .

Esp.-Kurso laŭ la Ekzercaro (eble iom pli frue).
21.30. —  Toulouse, 260 m . —  P ar.: S-ro Beaune!, 15 m. Esp.-Kurso.

22,15. —  Breslau, 322, m . —  Gleivvitz, 250 m ., IO m . Esp.-parolado.

plej ofte temoj pri Silezio. Dum  A prilo : Germana litera

turo en Esp. (dua serio). P a r .: F-ino M . Polier.

SABATO

18,55. —  Konigsberg, 329,7 m . —  Danzig, 272,7 m . —  5-10 m in.

Programo de la venonta semajno. P a r .: F-ino VVermke.
22.00. —  Leningrad, 1000 m .

22.30. —  Moskva, 1450 m . —  30 m in . Programo de la venonta se

majno.

Ĉ IUTAGE

11,45. —  Leipzig. 365,8 m. —  Dresden, 275,2 m. —  5 m in. Vetero

en Esperanto. P ar.: S-ro Vogel.

21,30. —  Sevilla, 446,8 m . —  La l-an kaj 15-an de Ĉiu monato. Propa

gando kaj informoj pri Esp. en hispana lingvo.

Bonvolu sendi al la R  adio -Sen d stacioj dankojn kaj peton
al daurigo t

La tempo estas tiu de Mez— Eŭropo.
La tempon de la aliaj landoj oni trovas laŭ jena tabe lo :

M . E. T. Mez-Eŭropa tem po: 18 h. 20 h. 22 h.
Cehoslovakio, Danmarko, Germanujo. Hugarujo

Italujo, Norvegino, Jugos lav io , Svedlando, . . . r- ’ fe
Svislando.

G. M . T. Creenvvich tempo (somera tempo) 18 h. 20 h. 22 h
Belgujo, Britujo (posttagmeze) o h. 8 h. IO h.
Francujo, Hispanujo (vintra tempo) 17 h. 19 h. 21 h.
Nederlando, Portugalo (posttagmeze t 5 h. 7 h. 9 h.
E. S. T. VVashrngton 12 h. 14 h. 16 h.
C. S. T. Chi kago II h. 13 h. IS h.
P. S. T. San Francisko, antaŭtagm. 9 h. II h. 13 h.
Japanujo, sekvanta tago nokte 2 h. 4 h. 6 h.
Rumanujo, B u lg a r io , Grekujo 19 h. 21 h. 23 h.

En kelkaj linioj.....
—  S-ro Gottfried Schvvarz, ĉeflerneja instruisto en Eggenberg 

bei Graz, Allee 46. Aŭstrio, serĉas indikojn pri Karl May, ver

kisto de multlegataj vojaj* rakon toj. Speciale interesas lin aŭten* 

tikaj informoj de personoj kiuj renkontis Ia verkiston en ekster

lando, precipe en Ameriko, Afriko kai Azio.

— CIES (Cies Internacia Esperanta Stenografio), Ia plej facH- 

lernebla. L  Parto: Korespondada Skribo; 2. Parto: Raportista 

Skribo. Unu parto : I fr. sv. ; la du 1.50 fr. Premiita okaze de 

Ia Internacia Stenografista Kongreso en Bruselo 1927.

Eksperimentoj pruvis ke personoj ne konantaj iun stenografian 

sistemon bezonas nur unu ĝis du horojn por lerni la  korespondantan 

formon, Ĉar gi estas tute laŭregule konstruita kaj uzas nur Ia flue 

skribeblajn signojn el la provitaj naciaj sistemoj skribaj.

Komparu ekz. kun la Esp. alfaro laŭ la sistemo Stolze-Schrey ; 

Ci tiu bezonas en sia debata skribo 40 %  pli da manmovoj ol C IES , 

kaj apenaŭ malpli ol la korespondada skribo de C IES.

Esperantista vivo
Eianĉiĝoj. —  S-ro Ludoviko Sostarics, ano de UEA , en Hod- 

mezovasarhely. H Ungar., kun F-ino Katarinjo Lerner.

—  S-ro teon Zoe gei, ano de UEA , vicprezidanto de la grupo

en Dijon kun F-ino Marguerite Laborde, bibliotekistino de la sama 

grupo.

—  F-ino Em a Riisike kun S-ro Willy Schalinski, anoj de la 

grupo en Potsdam.

Oni laudas!

—  S-ro Paŭlo Balkdnyi, Cefdel. de UEA por Hungario tutkore

dankas al S-ro Rudolf Michael Frey, kalkulkonsilanto, delegito 
en VVien, pro tre afabla akcepto Ĉe la stacidomo, kelkfoja gvidado

ka zorgema helpo dum la Ĉesto en W ien.

Libertem po en Venecio !
Samideanoj kiuj intencas pasigi kune la libertempon en Venecio, 

dum Septembro skribu sub N-ro 5831 al ia redakcio de

« ESPER A N T O  ».
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Niaj mortintoj
Kun lincera bedaŭro ni ricevis infornojn pri la morto de jenoj 

samideanoj A l Illaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt

plenaj kondolencoj.

S-ro Fram  Zwach, kolonelo. Post morto de samideano Schrd-
r  i *  *  *  \ / *  . ■ * » . * *  •  »  ■ ' '  " *  i i  *  .  •  »  • > . *  — .

«ter, Ia pioniro de la inovado en Aŭstrio, denove ia Vienanoj priploras 

foriron de unu el Hia) plej bonaj La 24 Marto ĉirkaŭ 200 esperant

istoj f  eestis la enterigon de kolonelo Zwach, simpatia kaj afabla sa

mideano, talenta poeto.

Vera poeto li estis. Ne stila malstreco sole, ne Ia profunda 

nentkapabio sola liti aperigis poeto : Homo nobla Ii estis antaŭ ĉio. 

Helpi, servi li emis konstante ; rigora kontraŭ si mem ti kompre

neme defendis aliajn ; lia toleremo ne malhelpis lin , esti justa; 

sentemeco de 1’poeto ne Sanctis Ia animfortecon de Ia viro en su

ferado paciencege portata. Sed du karakteraj trajtoj precipe dis

tingis Hii : Treege diligenta kaj modesta li estis. Al nia lingvo 

ne mankas vorto konciza resumanta ĉion-ĉi : Zamenhofeca Ii estis.

Car lia nomo ne malapero* plu el nia literaturo kai el Ia histo

rio de (austria movado, kelkaj datoj pri la vivo de « la kolonelo » 

restos interesaj.

Fran/ Zvvach naskigis en Teltsch, Moravio, Ia 29an de Septem

bro 1856, filo de rtica kuracisto palaca. Li elektis Ia oficiran ka

rieron. Interesa estas Ia maniero, kiel Ii igis esperantisto. En 

1906, Ce kegloludado, D-ro Skatkowsky-Lemberg menciis en societa 

rondo Esperanton. Zvvach e k in te re s i, aĉetis libreton. Post 8 ta

goj jam Ii parolis al la doktoro en Esperanto, je granda {V o de 

ambaŭ.

De tiam  studis li de jar‘ al jaro pli intense. Rezultis bal

daŭ serio de verkoj. Presite aperis « Poeziajoj de Schiller », inter 

ili « La kanto pri la sonorilo » ; « La m a lparo lo  » de Raim und ; 

en Ia lasta duonjaro : la tekstoj en « Katolika kantaro » kaj en ĉiuj 

la jaroj zorge pripensitaj belstile skribita? recenzoj en la aŭstriaj 

E-gazetoj. Li postlasis hite pretan tra d u k a jn  de « Altarbaro », 

la plej konata verko de Ia aŭstria epikisto Adalbert Stifter, kaj 

riĉenhavan poemaron. Ambaŭ verkojn publikigos laŭeble A .E .D .

I ..t stilo de Zwach esta* plejparte tre simpla, klara kaj glata. 

Ritme fluas la lingva^»- Sed ankaŭ plastikiga gi estas, ĉar Ia aŭ

toro estis, kiel vera poeto, lingve produktkapablo Profunde ko

nante la ideenhavon de la elementoj, la misterojn de Hia kombine- 

bleco, Ii ofte surprizas per novaj formoj malnovdevena}. Slava mo

leco kunigis kun germana prudento. Fiere Ii sin nomis « disciplo 

de Christaller ».

Lian agadon personan karakterizas nepra servado al nia afero, 

duokaze nobla servado. Kvankam oficiro malnova li laboris kun 

laboristoj ; estante protestanto li verkis por katolikoj ; albatante 

kaj admirante germanojn li rekreis en Esperanto Ia ĉefian himnon 

nacian. Pasie li subtenis la blindularon. Tia li estis ek-nomata 

honora membro de « Unua E-Unuigo », « Danubio », « Fideleco » 

kaj •  Rondo de Blinduloj ». Du fo jo jn  li ne p lu  povis gisvivi : La 

malfermon de « Internacia Esperanto-Muzeo en VVien », al kiu li 

tamen aligis estante membro de gia Int. Kuratora Komitato. AI 

la muzeo li dedicis I as t avo le sian tutan E-pos 11 as ajon. Due en 

nia Lingva Komitato li estis anstataŭonta s-anon Schroder mortin

tan. Atingis lin  nur la sciigo de prezidanto Cart pri kandidateco.

Adiaŭante lin ne forgesu unu devon : Danki al lia bona angelo, 

k iu  tiom longe lin konservi* al ni ; al lia  modela edzino, k iu  —  

mem grava malsana —  lin flegis senripoze gis la lasta momento kaj 

fidele lin apogis en ia tempo postm ilita, terura por ambau. Al

l i  kaj al la tuta respektinda fam ilio n i esprimas kondolencon sin

ceran. Sed al nia foririnto ni vokas :

« Gloron vi neniam aspiris ; tial estu gloro al vi I »

A. E. D.

S-ro John Loire King, delegito de UEA , en Gisborne, Novzelando. 

S-ro D-ro Ozro Smith Lowell. eksano de UEA , en New Malden

N . Y . (New York Herald).

S-ro Lton Demarcg, 63 jara, en Beauvais, fondinto de Ia loka

grupo, aŭtoro de lernolibro, e k sdei egi to de UEA , arda propagandisto.

S-ro Stefano Roboz, simpatia junulo  ano de UEA , multe helpinta 

por la aperigo de ia traduko de « Tragedio de 1'homo », en Budapest.

S-ro Louis E. Post, ano de UEA 10082, en VVashington, Jan. 1928.

S-ro Bela Spitzer, delegito de UEA en Subotica, 30 jaraga. L i
‘ 0

starigis la postm ilitan movadon en Subotica, jugoslavio. Depost 

1922 li gvidis 25 kursojn kun ĉ. 300 kursanoj, arangis prelegojn kaj 

ekspoziciojn. Li laboris por nia afero senlace kaj ne evitante penon. 

Lia naimo restas inter ni. R ipozu en paco, gis revido. J. B.

S-ino Phebe IV ilian Fazel, edzino de nia agema Delegito S-ro 

pastro John H. Fazel en Topeka Kansas U .S .A ., 7/111 je apopleksio. 

Esperantistino ŝi fidele helpis al Sia edzo kiu edzigis je Si en la 

iaro 1875.

S-ro Heinrich Fridori, instruisto en Zurich kaj Ano de Ia Lingva 

Komitato, 12 Aprilo 1928 sekve de korafekcio.

S-ro Konstanteno Morariu, eksano de UEA en Ciuj, Rumanio,

23 ja ra ja  dum  militservo. La mortinto estis frato de n ia  ĉefdelegito 

Tiberio Mariaru kaj de la delegitino en Ciuj F-ino Eugenia Mo

rariu.

S-ino Cocile Schenk, patrino de nia anino F-ino Alice Schenk 

en Lausanne (Svis.).

Estu preta ! La konjunkturo /fomencas /

Atentu jenajn ofertojn de Esperantaj firmoj !

K Bicikloj de « Sigurd-Werke », Cassel, de RM . 65. —

Radio-aparatoj, de « Mende & Co. », Dresden-N. (2-8 lampaj). 

Muŝmortiloj, de Zocher & Setnmler, Leipzig (1000 pecoj,  

RM . 28.75).

Dentpastoj, kosm e tika j, de A. H. A. Bergmarm. Waldheim.

E  Sanigadoj, buŝakvo, de Bombas tustverke, Freital.
Razklingoj, de Roth-Biichner, A. G. Berlin.
Lumantaj farboj (novajo), de Seelen Command. Ges., Ilmenau.

Parfumoj, floroeloj, ekstraktoj, de Heine & Co., Leipzig.

U  Dentpastoj, de Leowerke, Dresden-N.

Albumoj tiaspecaj, Schdffels Albumfabrik, Leipzig.

Huoj modernaj, de O . Clausner, Berlin C 2, Kdnigsstrasse. 

Muzikinstrumentoj, de L. O . Reichei, Markneukirchen, Sa. 

Sportŝaloj, vojaĝtukoj, de Frotu Barth, Hof. i. B. 

Esperanto-cigaredoj « Jen », de fabriko « Persia », Dresden. 

Artsilkoj subvesta j, trikotajoj, bankostumoj, de Eidner & Co., 

Goppersdorf, Sa. *

Dlversaj artikloj kiel ekz.: ludiloj, pianoj, fotoartikloj, tolajoj, 

vestajoj, teksajoj, maŝinoj, k.t.p.

Nia frapdjo : fotoaparato kun 2 platoj, kaseto, R .M . 250.

Postulu Esperantan prospekton ĉe la firmoj nom itaj (M O  jam  

eldonis !) Sendu mendojn per ni !

Helpu al ni enkonduki Esperanton en la komerco per diskonigo 

de la ofertoj I

K O M ERC IST A  ESPERANTO-UNIO  

Centro Dresden (kaj filioj)

D r esden - R  adebeu I.
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R EK LA M O
M A L L O N G IG O J  ; L  =  letero. PK =  postkorto . PI =

postkorto j ilustrita j. PM -  poŝtm arko j. b lf  =  poŝtm arko j 

sur b ild flan ko , kci. -  kun  Ĉ iuj la n do j. Esp-aĵo =  Esper- 

antado, fot-aĵo =  Jo tog ra ja jo . gaz. =  gazeto.

Atentigo!

La personoj anoncantaj hara* la moralan devon respondi almenaŭ 

unufoje al la ricevitaj petoj, klarigante 6u ili deziras aŭ ne deziras 

daurigi la korespondadon. Kiu ne respondas peton konforman al sia 

anonco, tiu malutilus al la internacia korespondado per Esperanto. 
Ni atentigas plie, ke la redakcio ne respondecas pri la tekstado.

Korespondado
Intersango de objektoj

'T S f ŭ f K S S & .T S Ŭ S 5 ?  *■*H - 8 - p -

Arazzo (Italio). F-ino ilaria  Mari, via Mazziui PI LK. ĉ. L. prefere
'i. * kaj Eŭropo. Indiku agon kaj profesion sendu 

foto. Universitatanoj indiku falkultato^
*aho)i- ?'ro A rrado Corri, via lsonzo 12, L pri filosofio

Lion1 kni’ J fa !? 10' p0)>0lkutn?.°-> kci. prefere kun Oriento. Indiku agon kaj gracon univera. ftepre respondos.

w!?"«S (p f 1̂ l an. l 0)wl S‘rp A', L' Moreau, instruisto. Raapopsche 
neja korespondado ) B° kttB lernanto* ĉin^  kaĴ Japanaj. (Ler-

v 8^ 0 Manuel Lliro, Calle Liao una Mo-la, PM
O U ’  " ‘ Pita-.. O j u r k o v i c ^

£ S . . f  J 5 2 r K R . f £  fo™ ,*-  ~  d«
Dagda (Latvujo). S-ro Janis Ŝ vai be, PI, L, kĉl lraJ1CaJ’
Debreczen (Hungarlando) S-ro Gabor Lukŭcs, Mikl6s-*br I mo-

k“ j  p™ “ »"
OebrMzen (Hungarian^). S-ro Jozsef Boczin. kursgvidanto, Hat 

resendos.’ P°r E n an to j PI bfl. kun la tute mondo. Certo

Dusseldorf-Oberkassel (Oerman.). S-ro Theodor Wilhelm Teich 
« a b l o n a re, i|i_°' rozkrucan ismo, okultismo. '

k° "

■ s r U 5 . T p i ’i « S i r t a  r z i ’ 8 ™ Pao,° N<smeth- ■*-

adre™ M Hadar-HakaTB.«l. Bo* 69.

PMh p !0“ kĥ L  a ro  Fr‘ ntiMk * •"» »*«*»»
Malang «Nederlanda Indio Javo). S-ro P. Groenhart, del. de UEA 

Rt r n istoj1 «erĉas korespondantojn por kursanoj-gein-

Naooli (Italio). S-ro G. Sambito. Via Roma 292. PM PK M l 
Narva (Estonia). P-ino Klara Grigordoi, Posti tŭn'. 25-6 Pli kĉl 

Korespondas ankaŭ germane.

NbfTa ^ 8t° ni0) 8‘r°  Samnel Raudsepp, Vaivara tŭn. 6-5, PM. PL.

<B;»!far.). S-ro Minju Edrev.. agronomo, L. PK, kei. 
aŝv tinis (Litov., fiiauliu apskr.). S-ro Lindas Zdanaviĉius. in

struito, Titomu pr. moki. Vedejas, PI, PK, litove, esp., germane. 
ru#H\ pole.

Pisa (Italio). S-ro CesaTe Mochinl, Viale Bonaini 17, PI, bfl. PM kĉl 
Cian* respondos.

A,a*Te f®ra^il0, R. G. do Sui). S-ro Ary Zamora, Rua Santos 
Pedroso 6. PI, kci. Certe respondos.

ShimonoMkii (Japan). S-ro Toshiho Takeuchi, 102, Nlshfnabe, PI, kĉl.
i j ta1,° ^  8'r°  Natale Rosso, fervojoficisto, Via Colli, 63, L, PI, 

kĉl. Nepre respondos.
Vamanasi (Japanujo). S-ro Tateisi-Takaai, Yamanasi Zyosl Biban

ta Rko, K usa kabe. Instruisto de knabina instruista lernejo, 23-jarafra 
fraŭlo, L, PI, kĉl. Precipe kun ĉarmaj fraŭlinojf. pri cia temo.

P etoj kaj Proponoj

lnternacia Komerco

Antikvajn  violonojn, pli ol 100 jarajn (de diversaj majstroj deveno 
S 6 3 0 ,9ni . «“ ■antias kaj plej honeste agas. UEA-no (N-ro
Bilknva \ r« i ko,I8ilanto de ĉefurbo Praha. Ceĥoslovakio.
B i l  k o v a  N - ro  3. K r o m  m  r . . s k r i b i  a n t f k ,  f r a n o 6 ,  g e r m a n *

______

Filatelistoj. Sendu diversajn PM mi sendos estonajn kaj latva In

M i r iu ^ m s  aSS? UnF m anp la to , Kata logo V. A T. kaj
Michel 1928. S-ro J . Ldhmus, Puisstee t. 4, Vulga, Estonio.

Filozofia. Rondo Esperantista, informigas S-ro Theodor Wilhelui 
leich, Han «aa I lee. 249. Dusseldorf-Oberkasscl (Germ.).

^ e?.,if.n0n „ ha| ,,6hn"?j*,0j d« c,ui •a^doj, a t e n t u  ! Preparante
.fu I  . ^ Tutmonda Adreslibro • de ingenieroj, hemiistoi
K e r o  kai viai ltt“doj.- ni petus vin - en la interesoj de
ia *  , * I .?  propraj — «engi al ni kiel eble plej baldaŭ (alrne- 
" ! ' p ' * r poŝtkarto) viajn familian- kaj antaŭan nomon, detalan
^  ,-f t ni ^ r rkter0n V,a ttKado' kio vi servas k.t.p. - Presigo 
i n t i  ni» J .  , °  VJ 08 «enpaga. Bonvolu adresi jene: ■■ Esper-
S f » , t ? « T « .T  ' " ' r 1" 11» ■ M JUTlin W. 62.

* ° K ^ r ? ^  a 2  / !e ro a H  k o r e s p o n d a d o n  k u n  p a r t o p r e n o n t o j  d o  l a  20-a

duvir K* lem i r l,i'va" u ’ ' !i •’ por «on»,

s s r  lp . i i s r i & i s ,s ,  ? s ; 3 , k ' ,bu ■u,kaa * ' b-™

°f( , j J J h *  * "  d.e a.JO malfermata eo Schevenin-
f r i n M n , V t  « f e  Kokstraat, I ,  hejmo por laborantaj sinjorinoj kaj 

-J' f.nkdŭ P®T tra pa san t inoj sub protektado de la . Virina 
«« f i r a n i i , i I n f o r m o j n  donas H-ino A. TasHcinei jer-v i n «ler Na
fali w i'*?a fc°V !S! ? ‘\no A J «rttb^r. van W«ode.
i nŭnin t  ’ Ha^°- k»J Port la malfermo la direktorino.
Logado kun matenmanĝo, I 1/2 guldeno.

MJ  .d<ziraf, koinPaniston de potenca muziko por tragedio

ece n a mn rika trl ak,oj‘ kun balJffj kaj«cuia miziko. — Skribu kun referencoj al: Frafo de Perrin 4
nue eterne ncsa u, Colmar (Haut-Rhin), Praiwl. , c r < ave

Reprezenfad°. Profitdonan reprezentadon por tuta Svislando -ercas

tt'S'rJinkSlk?rl0\! Malkara rimleksikono nur esperantlingva enhavaniH
6- Z  r. ? l 'k^ n . fonetike ordigitajn laŭ rtos ila boj serĉks eldon?H 
mon, Georg Reununn. KH-rhstrasse 19. Querbau I I I ,  Herljn N. VV. 40.

Sporca terminaro. Kiu kunlaboras? Por la verkado de libro nri 

«^uauK8tra»*»H*. 23, SaarhrUeken (Haarterit^rio).

PACIFIKA ESPERO 

Okpaĝa monata gazeto aperanta en •

K alifo rn io , USONO :
P S f 1 p ta r ĵ e ri 13 'nferresoi ^  la Esperanto movado Ĉlr-

F .n e J I » » 0cean.°-. ^ d o n a ta  de Akcia Kompanio de 
Esperantistoj .o rgan iz ita j laŭ Kalifornia lejjo., sub la nomo

i  F̂ r°  ?°- U d - »* U  d a k t o r o  estas 
m j eniero F. A . r ostnikov, la konata ve*erano de la Esoer-

anto-Movado, prezidinto de unua oficiala Esperantista

Asocio en Ruslando « Espero ».

Adreso: Pacifika Espero, BEK K ELEY . Cal. U. S. A.

Ne morgau 

sed 

hodiau

vi devas aĉeti la tiom sematajn kaj Batatajn postmarkojn

S V I S L A N D O  — P R O  J U V E N T U T E  —

%r e j. Be vi volas eviti pagi multe pli.
Ni ofertas por nur unuakvalitaj portalarkoj r,„ . .L u .
Kompleta serio de 44 valoroj 1913-1927 nestampltaj .... ............. Werm'
Kom leta serio de 44 valoroj 1913-1927 uzitaj .............................. .................................  “
Tiu-ci beleca serio estas ornamo de ĉiu alba rno la iro  io d e  ^in kni^ut'u rii r.....
^ r r „ r a » k" i ^ r r j



Delegitoj
ggp megiona
DELEGITO

FIKSU TIUN Cl SILDON CE VIA 

LOGEJO AO OFICEJO  

Dimensioj : Alta 20, Longa 30 cm. —  El plej 

bona lado, trikolore emajlita. —  Prezo kun sendo : 

Kvar Frk sv. —  Mendojn al : Universala Esperanto - Asodo

JUS APERIS
Kristana Instituto “ Les Iris ,

por FILINOJ 

Faubourg de 1’Ecluse, 16 NEUCHATE

Funda ellerno de Ia lingvoj Franca, Angla, Ita la ; 

Muziko k .t.p . Belega situacio. Bona zorgado. Unuaj refencoj

D iplom ita instruistino en la instituto 

Oni akceptas ankaŭ filinojn kiuj visitas la lokajn lernejojn.

Prospekto laŭdezire.

Estrino : F-ino Weber.

Robert Kreuz kaj A . Mazzolini 
Membro; de la Lingva Komitato

Arangita laŭ metodo de Kabe 108 pagoj 

Prezo bindite sv. fr. 3. —

La nomof de la aŭtoroj mem rekomendas la bonegan ver k ajon.

Mendu tuj !

Havebla pere de Libro-servo de UEA

La ideala rimedo, moderna kaj superega, kontraŭ la malsanoj gastro intestaj kaj sekvoj 
iliaj, Malsanoj de la renoj, infektoj, migrenoj, venenigaj infan-malsanoj k.t.p. estas

trovita en la nova fermento gastria

N o vochimosin Spohr
Rekomendita de la medicinaj spertuloj. Uzata en la pli multaj landoj. Por ĉiu lando 
kie ne estas vendanto, sendo rekta de la fabriko, kiel epecimeno registrita, gis ok 
boteletoj originalaj per unu specimena sendo. Prezo 3 sii. po boteleto de 50 p as tiloj

pagebla kun la mendo.
Literaturo koj instrukciaro /au demando en franca, angla, itala, hispana Jja; germana

lingvoj riceveblaj rekte de V fabrikanto.

Industrie Chimique Lugano, Svis. — Telegr. adr. : Spohr, Lugano 

Kodo : A. B. C. 5th ed.
No v o t to  m n » ;

j skoltoj I Ciuj amikoj de Skoltismo ! 
■■■i...... .........  • ----

abonu ila internacian monatan gazeton ilustritan

L ib ro j «atas bonaj am iko j !

Postulu katalogon senpage 

kaj afrankiteSkolta Heroldo
Librovendejo I .  Foltznek
Esperanto-oficejo de TUE A, 

W1EN I, Ballgasse, 6, II.

Oficiala organo de « Skolta Esperantista Ligo » 

Abonpreso : 2 sv. fr. : Adreso :

Pastro Ramboux, 22, Cours Albert I. Paris VIII

Presejo de Beisa F , « D e r a n t o - l n » t i t n t o  k  K —  a n t v f . h p v . n o


